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Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

SAGI

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

SAMU

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SANEPAR

Companhia de Saneamento do Paraná

SAPS

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

SBCS

Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos

xxix

SEAB

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do
Paraná

SEB

Secretaria de Educação Básica

SEDU
SEEC

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas do Paraná
Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do
Paraná

SEED

Secretaria de Estado de Educação do Paraná

SEMA

Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SEMAG

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guarapuava

SEPRT

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

SESA

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

SESCAP

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do
Paraná

SESU

Secretaria de Educação Superior

SICONFI
SINQFAR

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro
Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do
Paraná

SIP

Sustainable Infrastructure Program

SISNAMA

Sistema Nacional do Meio Ambiente

SNIS

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SNVS

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

SRTM

Shuttle Radar Topography Mission

STN

Secretaria do Tesouro Nacional

SURG

Companhia de Serviços e Urbanização de Guarapuava

SUS

Sistema Único de Saúde

TGC

Taxa geométrica de crescimento

xxx

UBS

Unidade Básica de Saúde

UC

Unidades de Conservação

UEPG

Universidade Estadual de Ponta Grossa

UNICENTRO

Universidade Estadual do Centro-Oeste

UPA

Unidade de Pronto Atendimento

USAV

Unidade de Serviços de Avaliação de Conformidade

USEM

Unidade de Serviços Eletromecânicos

USMA

Unidade de Serviços de Materiais

VAB

Valor adicionado bruto

VBP

Valor bruto da produção

VRF

Visual Flight Rules

ZEE/PR

Zoneamento Ecológico Econômico do Paraná

ZEIS

Zonas Especiais de Interesse Social
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1. INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de
Guarapuava segue as prerrogativas do Plano de Trabalho, apresentado para “Revisão,
adequação e atualização do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos”, de acordo com a Tomada de Preço nº 07/2019, Contrato nº
16/2020 e Nota de Empenho nº 2.443/2020.
A elaboração do PMGIRS possibilita a implementação de programas, projetos e
ações compatíveis com as especificidades locais, capazes de modificar a situação
atual para a condição desejada e validada pelo público alvo e ao mesmo tempo
viável para o Poder Público, que será traduzida na mudança gradual de atitudes e
hábitos na sociedade desde a não geração até a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, com melhoria da efetividade da gestão dos resíduos sólidos,
da saúde coletiva e da qualidade ambiental.
As diretrizes e premissa estabelecidas para a elaboração deste PMGIRS visam
atender ao preconizado na legislação federal e estadual pertinentes, em especial:


Lei Federal nº 12.305/2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e seu Decreto Regulamentar nº 7.404/2010; e



Lei Federal nº 11.445/2007: Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento
Básico e seu Decreto Regulamentar nº 7.217/2010.

A elaboração do PMGIRS é condição para que o município tenha acesso a
recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão
de resíduos sólidos, ou para ser beneficiado por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
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Este Plano é parte de um processo que objetiva provocar uma gradual mudança
de atitudes e hábitos da população cujo foco vai desde a geração até a destinação
final dos resíduos, constituindo um instrumento que permitirá ao município gerir de
forma ambientalmente adequada os distintos tipos de resíduos sólidos.
O PMGIRS tem por objetivo geral subsidiar a Prefeitura Municipal de
Guarapuava na implementação e operação de ações de melhoria nos serviços de
manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana, especialmente no tratamento
desses resíduos, assim como na disposição ambientalmente adequada dos rejeitos e
na elaboração da Minuta de Projeto de Lei específica para a gestão de resíduos
sólidos, estabelecendo a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Objetiva ainda a
identificação de caminhos para orientar investimentos públicos, privados e em
parceria, como também o subsídio ao planejamento de eventuais soluções
consorciadas.
O processo de elaboração do Plano contempla as grandes metas apresentadas
na Figura 1. Este documento contempla a Meta 4, apresentando a “Versão Preliminar
do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guarapuava - PMGIRS”,
juntamente com a minuta do Projeto de Lei que estabelece a Política Municipal de
Resíduos Sólidos.
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Figura 1: Metas do PMGIRS de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

1.1.

Horizonte Temporal

O período de alcance do estudo é de 20 anos, tendo 2021 como o ano 1 e 2040
o ano 20. Tal horizonte temporal permite planejamento abrangente e desvinculado
às eventuais dificuldades conjuntas, além de nortear a elaboração das propostas de
programas, projetos, ações e do plano de execução das próximas fases do
planejamento. A programação da implantação dos objetivos e metas foi desenvolvida
considerando metas em horizontes temporais distintos, conforme apresentado na
Figura 2.
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Figura 2: Metas graduais para o PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

1.2.

Notas Metodológicas

Utilizou-se como metodologia de estrutura para o presente estudo a FePERI:
Forças estruturantes – Pressão – Estado – Resposta – Impacto. A metodologia se
adapta aos objetivos da questão em pauta, dada a sua capacidade analítica de
relacionar os diferentes aspectos intervenientes na gestão ambiental municipal com
as forças externas e as potenciais respostas que podem ser endereçadas.
A estrutura dada pela FePERI busca estabelecer uma vinculação lógica entre as
forças estruturantes em ação sobre um território e que causam, inevitavelmente,
pressão sob ele. A pressão pode ser vista como o prognóstico, encontra um
determinado ambiente (estado), cuja leitura pode assemelhar-se à de um
diagnóstico. A leitura das pressões demanda um conjunto de respostas, onde há
programações distintas para cada um dos estados encontrados que se almejam
modificar. Por fim, têm-se os impactos das respostas (o impacto aqui advém do
termo homônimo em inglês que representa o resultado almejado), ou seja, os
impactos futuros que poderão advir das respostas dadas.
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Figura 3: Metodologia estruturante do diagnóstico/prognóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

No caso específico da gestão do manejo dos resíduos sólidos em Guarapuava,
tem-se a seguinte estrutura-guia para o uso da metodologia (Tabela 1).
Tabela 1: Estrutura-guia para o uso da metodologia.
Estágio

Leitura estratégica
Dinâmicas que afetam o território (“drivers”) e que se fazem presente
independentemente da lida com os resíduos sólidos.

Forças
estruturantes

Abrangem desde o crescimento populacional até os níveis de renda, perpassando
as principais atividades econômicas e dinâmicas locais.
As forças estruturantes são aquelas que dinamizam o território e se rebatem na
composição das perspectivas futuras.
O resultante das forças estruturantes se rebate sobre o território com várias
intensidades e de diferentes formas em cada uma de suas dimensões.

Pressão

Aqui interessa a pressão das forças estruturantes sobre o setor de gestão e manejo
dos resíduos sólidos, tais como incremento e modificação em seus fluxos.
Tem-se pela pressão a leitura prognóstica para cada tipo de resíduo ao longo do
horizonte de planejamento (20 anos).
A pressão encontra um determinado ambiente, com características únicas e que
devem ser compreendidas em detalhes.

Estado

O levantamento do estado acerca dos resíduos sólidos da área urbana e rural é
requisito para a análise, compondo um instrumento fundamental para auxiliar o
acompanhamento, da implementação do plano e da tomada de decisões.
Trata-se da leitura diagnóstica da gestão dos resíduos sólidos do município, e se
deu por meio de levantamento de dados primários e dados secundários.

Resposta

A leitura estratégica, o estado, acerca dos resíduos sólidos incita mudanças na
condição atual para se alcançar outra situação.
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Estágio

Leitura estratégica
A implementação de programas, projetos e ações compatíveis com as
especificidades locais, compões em conjunto com as respostas que endereçam a
realidade atual com o objetivo de modifica-la frente aos objetivos.
No diagnóstico, o conjunto de respostas apresentado é oriundo da participação
popular, ou seja, externa as respostas desejadas pela população de Guarapuava.
Já no capítulo de programas, as respostas desejadas pela população serão
verificadas quanto à sua viabilidade para o Poder Público e complementadas de
acordo com as capazes de modificar a situação atual.
O conjunto de respostas objetiva ao fim e ao cabo promover mudança na
condição atual para se alcançar outra situação, desejada e validada pelo público
alvo e ao mesmo tempo viável para o Poder Público.

Impacto

Esta situação desejada é o impacto que se objetiva ter, traduzido pelas respostas
nas mudanças graduais até a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, com melhoria da efetividade da gestão dos resíduos sólidos, da saúde
coletiva e da qualidade ambiental.

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os programas (impactos) respondem às metas de planejamento, ou seja, são
desenhados de forma a se atingir o quanto se quer, assim como o quando se faz, ou
seja, é o elemento que permite inferir parâmetros de medição ao alcance dos
objetivos. A Figura 4 apresenta as diretrizes estratégicas obtidas para a elaboração
dos programas, projetos e ações.
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1. Cenário Atual

2. Objetivos

•Definição de
potencialidades
e desafios a
partir do
Diagnóstico

4. Programas

•Pontos focais
norteadores de
todo o PMGIRS,
baseados nas
definições
estaduais e
nacionais

5. Projetos

•Programas
criados para
atingir as
metas. São
considerados
conjunto de
projetos e
ações.

•Esforços que
gerem impacto
além do
pontual

3. Metas
•Definição das
metas do
PMGIRS no
horizonte de
planejamento de
20 anos

6. Ações
•Esforços que
geram impacto
pontual

Figura 4: Diretrizes estratégicas para os programas, projetos e ações.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Segundo Decreto nº 7.127/2010:
Art. 25 – Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com ouros
planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de
financiamento.
Cada uma das intervenções é classificada da seguinte maneira:


Programa: é composto por um conjunto de projetos e ações.



Projeto: é um conjunto de operações que resultam na expansão ou
aperfeiçoamento da ação governamental, e que são limitadas no
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tempo. É bem definido, com objetivos e escopo claramente
estabelecidos e documentados.


Ação: são atividades de execução permanente, ou seja, operações
contínuas para a manutenção da ação governamental.

1.3.

Coleta de Dados Primários

Para a coleta de dados para o diagnóstico foram realizadas reuniões virtuais,
por telefone ou Skype, com diversas instituições, secretarias, indústrias, geradores,
prestadores de serviços, entre outros. Também foi realizada uma visita técnica entre
os dias 10 e 14 de agosto de 2020.

1.4.

Participação Pública

A participação pública é essencial ao processo de elaboração do Plano,
primeiramente por ser o público o detentor de conhecimento local e do
detalhamento da lida com os resíduos. Ademais, o envolvimento dos diferentes
interessados reduz potenciais conflitos e reações negativas a mudanças, facilitando a
cooperação e o engajamento social no processo – tão essencial à gestão de resíduos.
A participação pública foi realizada por meio de duas formas, abaixo descrita.

1.4.1. Questionários
Os questionários foram elaborados para aumentar de maneira eficaz o
envolvimento dos interessados, tornando-se fonte de dados primários de grande
valor para o diagnóstico do município.
Os questionários foram divididos em quatro segmentos:


Questionário de Resíduos Sólidos – Público geral;
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Questionário de Resíduos Sólidos – Comércio / Serviços;



Questionário de Resíduos Sólidos Industriais; e



Questionário de Resíduos da Agricultura e Agroindústria.

Essa divisão proporciona uma avaliação diferenciada por segmento, sabendo
que cada um tem suas peculiaridades de geração de resíduos e obrigações para com
estes.
O questionário público teve grande repercussão, tendo gerado 715 respostas de
diferentes locais e de diferentes percepções sociais. A quantidade de respostas
recebidas representa uma amostra cuja margem de erro é de 4% com 95% de
probabilidade de que os resultados encontrados na amostra correspondam de fato
aos dados da população. Ou seja, caso 100 pesquisas idênticas fossem conduzidas,
95% delas chegariam à resultados similares, com margem de erro de 4% para mais
ou para menos.
O processo de amostragem para a realização do questionário, entretanto, não
foi puramente aleatório haja vista a forma de divulgação preponderante utilizada:
online. Dessa forma, torna-se mister analisar as respostas à luz dos cruzamentos com
o perfil social dos respondentes, obtidos pelo questionário, e o perfil médio dos 180
mil habitantes de Guarapuava, permitindo assim a correta interpretação dos
resultados.
Tendo como forma a divulgação online dos questionários, o processo de
amostragem para a obtenção das respostas não foi aleatório. Assim, foi possível a
comparação (Tabela 2) do perfil de Guarapuava com o perfil social do município (com
base nas respostas dos questionários), permitindo a correta interpretação dos
resultados.
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Tabela 2: Perfil social de Guarapuava comparado com o perfil das respostas obtidas do
questionário.
População
de
Guarapuava

Questionário
(715
Respostas)

Até 19 anos

35%

3%

De 20 a 39 anos

32%

56%

Entre 40 e 64 anos

27%

39%

Acima de 65 anos

6%

2%

Sem instrução formal ou ensino fundamental incompleto

53%

0%

Ensino fundamental completo ou médio incompleto

18%

4%

Ensino médio completo ou superior incompleto

20%

23%

Ensino superior completo

8%

73%

Até 1/2 SM

2%

5%

De 1/2 a 2 SM

32%

11%

De 2 a 5 SM

40%

36%

De 5 a 10 SM

15%

31%

Maior que 10 SM

8%

17%

Categorias de Controle Socioeconômico (dados do município de
Guarapuava pelo Censo Demográfico de 2010)

Faixa Etária

Grau de
Escolaridade

Renda
Familiar
Média

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A análise dos respondentes em relação à faixa etária da população (se
comparado com o percentual da população de Guarapuava) nos mostrou uma
compatibilidade entre os dois fatores (população/faixa etária). A população de 20 a
39 anos (com maior representação populacional do município) foi a contribuinte com
a maior porcentagem de respondentes ao questionário. Mesmo havendo pouca
representatividade da população de maior idade, não foi observada grande
discrepância entre os resultados da pesquisa devida a compatibilidade do percentual
de idosos na população de Guarapuava. Desconsiderou-se a avaliação das respostas
da população infantil, pois essa faixa etária não é público alvo do questionário.
Em relação à renda familiar média, a representatividade maior foi atribuída a
pessoas que recebem de 2 a 5 salários mínimos (36%), seguidos por aqueles que
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arrecadam de 5 a 10 salários mínimos (31%). Com essa análise, foi possível concluir
que os respondentes pertenciam a uma classe social mais privilegiada.
Em relação ao grau de escolaridade, observou que pessoas com um grau de
ensino superior completo se destacaram entre os respondentes do questionário (com
representatividade de, aproximadamente, 73%). As respostas em relação às pessoas
sem instrução formal ou ensino fundamental incompleto e aquelas com ensino
fundamental completo ou médio incompleto, atingiram uma marca de contribuintes
de 0% e de 4%, respectivamente. Uma possível conclusão dessa discrepância de
resultados entre os graus de escolaridade pode ser atribuída à divulgação dos
questionários, sendo que estes foram divulgados online. Assim, as respostas oriundas
dos questionários espalharam opiniões entre as pessoas bem mais informadas do
que a média.
No que se refere ao questionário de Indústria, foram obtidas 5 respostas,
envolvendo principalmente indústrias de fabricação de bebidas, alimentos, celulose,
papel e produtos de papel. Os dados obtidos através das respostas foram válidos
para a realização da estimativa do perfil e da geração de resíduos produzidos pelas
indústrias presentes no município. A maior geração atribuiu-se a resíduos orgânicos
(cascas de alimentos, restos de comida e entre outros), com representatividade de
13%, seguidos de rejeitos (papel higiênico, guardanapo, resíduos de varrição), papel,
papelão, metal, vidro e plástico, todos estes materiais com percentual de 12% de
geração de resíduos.
O questionário de comércio obteve 15 respostas e envolviam, majoritariamente,
serviços realizados em escritórios, serviços de saúde, comércio varejistas e outros. O
questionário de Agricultura obteve 9 respostas, envolvendo atividades do setor de
agropecuária, hortaliças, produção leiteira e produção orgânica.

PMGIRS/GUARAPUAVA
42

VERSÃO PRELIMINAR

As respostas doravante dos questionários estão presentes no APÊNDICE 1 –
Questionário, juntamente com o levantamento dos dados estatísticos obtidos. As
principais características do levantamento serão abordadas ao longo do presente
documento, sempre quando apropriado.

1.4.2. Audiências Públicas
Meta 02 – Diagnóstico e Prognóstico
Durante a etapa de diagnóstico e prognóstico foi realizada uma audiência
pública, que devido a situação da pandemia de COVID e com eventos presenciais
proibidos, a mesma foi realizada de forma online.
A audiência ocorreu no dia 20 de agosto de 2020 (quinta-feira) às 19 horas, por
meio da plataforma youtube, com disponibilização da mesma após a sua execução,
de forma gravada. Participaram da mesma, representantes da Secretaria de Meio
Ambiente e a equipe técnica do PMGIRS. Após a apresentação, foram respondidas as
perguntas enviadas via chat, do próprio canal e de formulário online criado com esta
finalidade. Ao total participaram 277 pessoas com 84 destas simultâneas. O
APÊNDICE 2 apresenta o Relatório da Audiência Pública – Apresentação do
Diagnóstico do PMGIRS de Guarapuava.

Meta 03 – Proposição de Melhorias
Durante a etapa de proposição de melhorias foi realizada mais uma rodada de
audiência pública, e assim como na primeira etapa, devido a situação da pandemia
de COVID-19 e a permanecia dos eventos presenciais proibidos, a audiência também
ocorreu de forma online.
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Esta audiência ocorreu no dia 30 de setembro de 2020 (quarta-feira) às 19
horas, por meio da plataforma youtube, com disponibilização da mesma após a sua
execução, de forma gravada. Participaram da mesma, representantes da Secretaria de
Meio Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do
Estado do Paraná e a equipe técnica do PMGIRS. Após a apresentação, foram
respondidas as perguntas enviadas via chat, do próprio canal. Ao total participaram
166 pessoas com 48 destas simultâneas. O APÊNDICE 3 apresenta o Relatório da
Audiência Pública – Apresentação das Proposições de Melhorias do PMGIRS de
Guarapuava.
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2. ASPECTOS LEGAIS
O marco legal aplicável para desenvolvimento dos Planos de Resíduos Sólidos e
a sua Política é formado por uma série de normativas, dentre as principais, a Lei nº
12.305/2010, que institui a PNRS. Em julho de 2020, o Novo Marco Legal do
Saneamento (Lei n° 14.026/2020) foi instituindo, atualizando os serviços de manejo
de resíduos sólidos.
A legislação define gerenciamento de resíduos sólidos como o conjunto de
ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de armazenamento, coleta,
transporte, transbordo, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos, incluindo a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de
acordo com os Planos de Resíduos Sólidos.
Já a gestão integrada de resíduos sólidos é definida como o 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.
Em complementação o Novo Marco do Saneamento considera os serviços
públicos especializados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos as atividades
descritas em seu artigo 3°-C:
Art. 3°-C. Consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo,
transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive
por compostagem e destinação dos:
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I – resíduos domésticos;
II – resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços em
quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão
do titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos
não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da normal legal ou
administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de confuta; e
III – resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como:
a) Serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em
vias de logradouro públicos;
b) Asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários
públicos;
c) Raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais
depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos;
d) Desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
e) Limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e
outros eventos de acesso aberto ao público; e
f) Outros eventuais serviços de limpeza urbana.
Os serviços para as resíduos acima descritos são apresentados no Art. 7°
Art. 7° Para os efeitos desta Lei, o serviço publico de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
I – de coleta, de transbordo e de transporte dos resíduos relacionados na alíne
“c” do inciso I do caput do art. 3° desta Lei;
II – de triagem, para fins de reutilização ou reciclagem, de tratamento, inclusive
por compostagem e de destinação final dos resíduos relacionados na alínea “c”
do inciso I do caput do art. 3° desta Lei;
III – de varrição de logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de drenagem
de águas pluviais, de limpeza de córregos e outros serviços, tais como poda,
capina, raspagem e roçada, e de outros eventuais serviços de limpeza urbana
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bem como de coleta, de acondicionamento e de destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas atividades.
Em seu art. 6º, a PNRS define seus princípios fundamentais, já o art. 7º define
seus objetivos.
Art. 6º. São princípios da Politica Nacional de Resíduos Sólidos:
I – a prevenção e a precaução;
II – o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e da saúde pública;
IV - o desenvolvimento sustentável;
V – a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades
humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade
de sustentação estimada do planeta;
VI – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII – 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;
IX – o respeito as diversidade locais e regionais;
X – o direito da sociedade à informação e ao controle social;
XI – a razoabilidade e a proporcionalidade.
Art. 7º. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
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II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de
bens e serviços;
IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, como
forma de minimizar impactos ambientais;
V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
VI – incentivo à indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VII – gestão integrada de resíduos sólidos;
VIII – articulação entre as diferente esferas do poder público, e destas com o
setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão
integrada de resíduos sólidos;
IX – capacitação técnica continuada na área 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 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 11.445/2007.
XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais para:
a) Produtos reciclados e recicláveis;
b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões
de consumo social ambientalmente sustentáveis;
XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações
que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
XIII – estimulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao

PMGIRS/GUARAPUAVA
48

VERSÃO PRELIMINAR

reaproveitamento dos resíduos
aproveitamento energético;

sólidos,

incluídos

a

recuperação

e

XV – estimulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
Com base no exposto acima da PNRS a sua gestão requer a observação de
legislações aplicáveis e outros Programas e Políticas Públicas em interface com os
resíduos sólidos. A seguir é apresentada uma relação das principais normativas:
ABNT NBR 10.004:2004

Resíduos sólidos – Classificação.

ABNT NBR 10.007:2004

Amostragem de resíduos sólidos.

ABNT NBR 13.221:2007

Transporte terrestre de resíduos.

ABNT NBR 13.463:1995

Coleta de resíduos sólidos.

ABNT NBR 7.503:2005

Ficha de emergência e envelope para o transporte
terrestre de produtos perigosos – Características,
dimensões e preenchimento.

ABNT NBR 8.419:1992

Apresentação de projetos de aterros sanitários de
resíduos sólidos urbanos – Procedimentos.

ABNT NBR 9.735:2005

Conjunto de equipamentos para emergência no
transporte terrestre de produtos perigosos.

Decreto Federal nº 4.871/2003

Dispõe sobe a instituição dos Planos de Áreas para o
combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências.

Decreto Federal nº 7.404/2010

Regulamenta a Lei nº 12.305/2010.

Decreto Municipal nº 4.128/2014

Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos do Município de Guarapuava.

Instrução Normativa do IBAMA nº
3/2010

Institui os procedimentos complementares relativos
ao controle, fiscalização, laudos físico-químicos e
análises, necessários ao cumprimento da Resolução
CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008.

Instrução Normativa nº 1/2010

Institui, no âmbito do IBAMA, os procedimentos
necessários ao cumprimento da Resolução CONAMA
nº 416/2009, pelos fabricantes e importadores de
pneus novos, sobre coleta e destinação final de pneus
inservíveis.

Lei Complementar nº 38/2013

Institui o Código Ambiental do Município de
Guarapuava.
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Lei Complementar nº 66/2016

Dispõe sobre o Código de Obras do Município de
Guarapuava, e dá outras providências.

Lei Complementar nº 7/2004

Dá nova redação ao Código de Postura do município
de Guarapuava, e dá outras providências.

Lei Complementar nº 70/2016

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de
Guarapuava.

Lei Estadual nº 12.493/1999

Estabelece princípio, 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 adora outras providências.

Lei Estadual nº 12.726/1999

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e
adota outras providências.

Lei Estadual nº 13.039/2001

Dispõe que é responsabilidade das indústrias
farmacêuticas, das empresas de distribuição de
medicamentos e das farmácias, drogaria e drugstore,
darem destinação final e adequada aos produtos que
estejam com prazos de validade vencidos ou fora de
condições de uso.

Lei Estadual nº 19.260/2017

Dispõe sobre medidas de coleta e de reciclagem de
óleos de origem vegetal e animal de uso culinário e
seus resíduos em todo o Estado do Paraná.

Lei Estadual nº 19.261/2017

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

Lei Federal 9.966/200

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
da poluição causada por lançamentos de óleo e
outras substâncias nocivas ou perigosas em águas
sob jurisdição nacional e dá outras providências.

Lei Federal n° 14.026/2020

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera
a Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
(ANA) competência para editar normas de referência
sobre o serviço de saneamento, a Lei n° 10.768, de 19
de novembro de 2003, para alterar o nome e as
atribuições do cargo de Especialista em Recursos
Hídricos, a Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, para
vedar a prestação por contrato de programa dos
serviços públicos de que trata o art. 175 da
Constituição Federal, a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro
de 2007, para aprimorar as condições estruturais do
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saneamento básico no País, a Lei n° 12.305, de 2 de
agosto de 2010, para tratar dos prazos para
disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, a Lei n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015
(Estatuto da Metrópole), para estender seu Âmbito de
aplicação às microrregiões, e a Lei n° 13.529, de 4 de
dezembro de 3017, para autorizar a União a participar
de fundo com a finalidade exclusiva de financiar
serviços técnicos especializados.
Lei Federal nº 10.257/2001

Estabelece diretrizes gerais da politica urbana e dá
outras providências.

Lei Federal nº 11.445/2007

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento

Lei Federal nº 12.305/2010

Institui a Politica Nacional dos Resíduos Sólidos

Lei Federal nº 8.987/1995

Lei de Concessão e Permissão de serviços públicos

Lei Federal nº 9.433/1997

Politica Nacional de Recursos Hídricos.

Lei Federal nº 9.605/1998

Dispõe sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Lei Federal nº 9.974/2000

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção, a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.

Lei Municipal nº 1.045/2001

Autoriza o poder executivo municipal a contratar
empresa para a realização da coleta de lixo no
município de Guarapuava.

Lei Municipal nº 1.265/2003

Institui normatização para o transporte de resíduos
no município de Guarapuava.

Lei Municipal nº 2.409/2015

Dispões sobre a responsabilidade da destinação de
resíduos de óleos e gorduras de origem vegetal ou
animal de uso culinário – doméstico, comercial e
industrial no município de Guarapuava.

Lei Municipal nº 2.431/2015

Dispõe sobre o disciplinamento das instalações de
atividades que geram resíduos de óleo, graxa,
provenientes de derivados de petróleo e de produtos
químicos utilizados em lavagens, como oficinas
mecânicas, postos de lavagem de veículos, postos de
abastecimento de combustíveis, ou outras atividades
afins
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Lei Municipal nº 2.775/2017

Institui o Plano de Saneamento Básico do Município
de Guarapuava e dá outras providências.

Lei Ordinária nº 2.826/2018

Institui o Projeto Coleta Solidária de móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos disponibilizados para
descarte no Município de Guarapuava e dá outras
providências.

Portaria MINTER nº 53/1979

Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos.

Resolução ANTT nº 420/2004

Aprova
as
Instruções
Complementares
ao
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos

Resolução ANVISA RDC nº 222/2018

Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos
Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras
providências.

Resolução ANVISA RDC nº 306/2004

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Resolução CONAMA nº 05/1993

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários
e rodoviário.

Resolução CONAMA nº 275/2001

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos
de resíduos a ser adotado na identificação de
coletores e transportadores, bem como nas
campanhas informativas para coleta seletiva.

Resolução CONAMA nº 283/2001

Dispõe sobre tratamento e destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde.

Resolução CONAMA nº 307/2002

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos na construção civil.

Resolução CONAMA nº 313/2002

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos
Sólidos Industriais.

Resolução CONAMA nº 316/2002

Dispões sobre procedimento e critérios pra o
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de
resíduos.

Resolução CONAMA nº 335/2003

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitério.

Resolução CONAMA nº 348/2004

Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho
de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos
perigosos.

Resolução CONAMA nº 358/2005

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.

Resolução CONAMA nº 362/2005

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação
final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
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Resolução CONAMA nº 401/2008

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no
território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá
outras providências.

Resolução CONAMA nº 404/2008

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de
resíduos sólidos urbanos

Resolução CONAMA nº 416/2009

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental
causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente adequada, e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 420/2009

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas
e
estabelece
diretrizes
para
o
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por
essas substâncias em decorrência de atividades
antrópicas.

Resolução CONAMA nº 450/2012

Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22 e acrescenta o
art. 24-A a Resolução nº 362 de 23 de junho de 2005,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação
final de óleo lubrificante usado ou contaminado.

Resolução Conjunta nº 002/2005 –
SEMA/SESA

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS)

Resolução da ANP nº 20/2009

Requisitos necessários à autorização para o exercício
da atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou
contaminado e a sua regulação

Resolução SEMA nº 006/2001

Resíduos perigosos.

Resolução SEMA nº 031/1998

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização
ambiental, autorização florestal e anuência prévia
para desmembramento e parcelamento de gleba
rural.

Onde: Associação Brasileira de Norma Técnica (ABNT); Norma Brasileira (NBR); Ministério do Estado do
Interior (MINTER); Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA); Resolução da Diretoria Colegiada (RDC); Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA); Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA); Secretaria da Saúde
(SESA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA); Agência Nacional do
Petróleo (ANP).
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A legislação municipal já apresenta referências ao regramento da gestão de
resíduos sólidos ou de meio ambiente, mas são necessários complementos, os quais
são objetivos deste PMGIRS.
O Código Ambiental de Guarapuava define a responsabilidade e diretrizes da
política municipal de gerenciamento dos resíduos sólidos:
Art. 101 A SEMAG é responsável pela gestão, operacionalização, controle e
garantia da política municipal do gerenciamento dos resíduos sólidos e seu
respectivo plano municipal, que deverão ser adequados ao Decreto Federal nº
7.404, de 23 de dezembro de 2010, no prazo máximo de dois anos a partir da
aprovação desta Lei, observadas as seguintes diretrizes:
I – Universalização do acesso;
II – Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços, propiciando á população o
acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das
ações e resultados;
III – Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizadas de forma
adequadas à saúde pública e à proteção ao meio ambiente;
IV – Adoção de métodos, técnicas e processos que consideram as peculiaridades
locais e regionais;
V – Articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental,
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a
melhoria da qualidade de vida;
VI – Eficiência e sustentabilidade econômica;
VII – Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento de usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
VIII – Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processo
decisórios institucionalizados;

PMGIRS/GUARAPUAVA
54

VERSÃO PRELIMINAR

IX – Gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos;
X – Preferência, nas aquisições governamentais, de produtos recicláveis e
reciclados;
XI – Integração, na medida do possível, dos catadores de materiais recicláveis
nas ações que envolvam o fluxo de resíduos de sólidos;
XII – Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
XIII – Controle social;
XIV – Segurança, qualidade e regularidade;
XV – Observância aos princípios do reuso, reciclagem e logística reversa para o
planejamento das políticas públicas do município.
O Plano Diretor do Município de Guarapuava, instituído pela Lei Complementar
(LC) nº 70/2016 apresenta as diretrizes gerais da política de gestão de resíduos
sólidos, conforme apresentado em seu art. 48.
Art. 48 São diretrizes gerais da política de gestão de resíduos sólidos:
I – Elaborar estudos de alternativas tecnológicas para o tratamento e disposição
final dos resíduos sólidos do Município, considerando o esgotamento de tempo
de vida útil do Aterro Sanitário Municipal e o aproveitamento energético na
destinação final dos resíduos;
II – Estimular ações relativas à geração, segregação, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
urbanos, visando à proteção da saúde humana e qualidade dos recursos
naturais;
III – Ampliar a coleta seletiva visando atingir todos os bairros do Município;
IV – Promover ações de educação ambiental, visando ampliar a conscientização
da importância da coleta seletiva;
V – Realizar estudo para o reaproveitamento do gás proveniente do Aterro
Sanitário;
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VI – Promover programas e ações de formação e estruturação de cooperativas
e/ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;
VII – Ampliar a fiscalização dos órgãos públicos competentes no sentido de
combater os pontos clandestinos de lixões e entulhos;
VIII – Instituir e regulamentar o Sistema Municipal para gestão Sustentável de
Resíduos da Construção Civil e dos Resíduos Volumosos;
IX – Fazer com que aconteça a logística reversa de embalagem de agrotóxico,
pilhas e baterias, pneus, óleo lubrificantes, lâmpadas fluorescentes de vapor de
sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
X – Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos;
XI – Estabelecer programas e ações de educação ambiental que promovam a
não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem de resíduos sólidos.
O Código de Postura do município de Guarapuava, regulamentado pela LC nº
7/2004, em seu art. 159 apresenta a classificação de resíduos, e no art. 160 apresenta
as etapas da gestão de resíduos sólidos.
Art. 160 A gestão dos resíduos sólidos observará as seguintes etapas:
I – a prevenção da população ou redução da geração dos resíduos na fonte;
II – a minimização dos resíduos gerados;
III – o adequado acondicionamento, coleta e transporte seguro e racional dos
resíduos;
IV – a recuperação ambientalmente segura de materiais, substâncias ou de
energia dos resíduos ou produtos descartados;
V – o tratamento ambientalmente seguro dos resíduos;
VI – a disposição final ambientalmente segura dos resíduos remanescentes;
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VII – a recuperação das áreas degradas pela disposição inadequada dos
resíduos.
O Código de Postura apresenta ainda algumas informações para coleta pela
Administração Municipal e informa quais os resíduos coletada pela mesma, bem
como que todas as fases de implantação, gerenciamento e fiscalização do programa
de coleta seletiva são de responsabilidade do Poder Executivo, através de seus
setores competentes.
Art. 163 Os resíduos resultantes de atividades residenciais, comerciais e de
prestação de serviços serão removidos nos dias e horários pré-determinados pela
Administração Municipal através do serviço de coleta, que lhes dará a
destinação adequada e legalmente prevista.
(...)
Art. 165 Para efeito do serviço de coleta domiciliar de resíduos, não serão
passíveis de recolhimento resíduos industriais, de oficinas, resto de material de
construção ou entulhos provenientes de obras ou demolições, restos de forragem
de cocheiras ou estábulos, terra, folhas, galhos de jardins e quintais particulares
e os mesmos não poderão ser lançados nos logradouros públicos.
Parágrafo Único – Os resíduos de que trata o artigo anterior serão removidos às
custas dos respectivos proprietários ou responsáveis, devendo os mesmos serem
transportados e encaminhados conforme o especificado na Lei nº 1.265, de 03
de outubro de 2003, que institui normatização para o transporte de resíduos no
Município de Guarapuava.
No que diz respeito aos resíduos provenientes de obras de construção e
demolição, definidos no Código de Obras de Guarapuava, regulamentado pela LC nº
66/2016, fica estabelecido à responsabilidade da correta destinação destes resíduos é
do próprio gerador. É determinado ainda, que para edificações superiores a 3.000 m 2
seja apresentado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ainda sobre estes resíduos, seu transporte
é regulamentado pela Lei Municipal nº 1.265/2003, a qual determina que empresas
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operadoras deste serviço devem se cadastrar junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, além de realizar a emissão de um manifesto de transporte de resíduos
cada transporte realizado.
Para a coleta convencional de resíduos, foi autorizado, pela Lei Municipal nº
1.045/2001 a contratação, por locação, de caminhões e equipamentos para este
serviço, além da realização do serviço de aterro sanitário do Município.
No caso dos resíduos de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de uso
culinário, doméstico, comercial e industrial, estes são regulamentados pela Lei
Municipal nº 2.409/2015, que dispõe sobre a responsabilidade de destinação destes
resíduos. Já os resíduos de óleos e graxas provenientes de derivados de petróleo e de
produtos químicos utilizados em lavagens, como oficinas mecânicas, postos de
lavagem de veículos, postos de abastecimento de combustíveis, são regulamentados
pela Lei Municipal nº 2.431/2015, que determina a coleta e destinação por empresa
especializada, além da atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e
o relatório de destinação final dos resíduos, com os respectivos comprovantes de
coleta, a cada renovação do alvará de licença de funcionamento.

2.1.

Planos Estaduais e Municipais

O município de Guarapuava, a partir do Decreto Municipal nº 4.128/2014,
possui desde 2014 o PMGIRS. Neste documento estão descritos os principais
problemas e dificuldades da gestão e planos, projetos e ações para sua melhoria.
Considerando a Legislação Nacional que prevê sua atualização a cada 4 anos, este
novo PMGIRS está sendo redigido.
Pode-se destacar do PMGIRS de Guarapuava, o Projeto “Ecofeira – uma troca
saudável”. Este projeto tem como objetivo incentivar a destinação correta dos
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resíduos recicláveis pela população, realizando trocas desses materiais por alimentos.
Outro programa já implantado é o Projeto “Caminhos do Lixo”, responsável por
realizar visitas aos locais relacionados ao manejo de resíduos, como, por exemplo, o
antigo lixão e centros de triagem.
A principal meta apresentada no plano citado de Guarapuava é a redução da
quantidade de rejeitos enviados ao aterro sanitário, para que sua vida útil seja
expandida. Para isso, foram sugeridas formas de conscientização popular e de
ampliação da coleta seletiva, encaminhando os materiais recicláveis para locais que
realizem seu reaproveitamento de maneira adequada.
Em escala estadual, o Paraná, em 2018, concretizou o seu Plano Estadual de
Resíduos Sólidos (PERS/PR) em concordância com a Lei Estadual nº 19.261/2017.
Com objetivos e meta mais amplos, abrangeu todos os municípios paranaenses,
incluindo Guarapuava.
A partir da Lei Municipal nº 2.775/2017, foi elaborado o Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) de Guarapuava. Nele, além dos resíduos sólidos, também
foram

envolvidas

questões

relacionadas

à

limpeza

urbana,

drenagem

e

abastecimento de água, conforme a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB),
Lei Federal nº 11.445/2007. Com relação aos resíduos, o PMSB sugere como metas a
implantação de novas células e ampliação do aterro sanitário existente, a construção
de um novo aterro sanitário, incentivos a criação de aterro sanitário privado,
implantação de unidades de tratamento de resíduos orgânicos, incentivo ao uso de
composto orgânico na agricultura, incentivo à adoção da compostagem doméstica,
redução dos resíduos enviados ao aterro, adequação da periodicidade da coleta
convencional, sistematização dos sérvios de limpeza urbana, modernização periódica
do modelo de gestão, implantação de novos PEVs, implantação da coleta seletiva na
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área rural, ampliação dos programas de educação ambiental, fortalecimento da
categoria de operadores ecológicos, incentivos à vinda de indústrias de reciclagem
para o Município, fomento à iniciativa privada para reaproveitamento dentro de um
Sistema de Gestão Sustentável de resíduos da construção civil, resíduos industriais,
químicos e de serviços e vegetais, fomento à atuação da vigilância sanitária e
secretaria de meio ambiente na fiscalização e controle de resíduos químicos,
industriais e hospitalares, recuperação e ampliação das infraestruturas necessárias ao
funcionamento do sistema de gestão de resíduos sólidos.
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3. CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL
3.1.

Caracterização Geral

3.1.1. Histórico
Antes da chegada dos primeiros colonizadores, na segunda metade do século
XVIII, a região dos “Campos de Guarapuava” era historicamente ocupada por povos
indígenas da etnia Kaingang, que incluíam os grupos Camés, Votorões e Cayeres. O
topônimo Guarapuava é de origem indígena, do vocabulário tupi-guarani: guará
(lobo) e puava (bravo). (MARCONDES apud LOBODA, 2008)
O início do povoamento que resultou no município de Guarapuava é decorrente
do processo de colonização empreendido pela Coroa Portuguesa, cujo objetivo era
assegurar a posse do território do oeste paranaense, em função da sua proximidade
com a fronteira das colônias espanholas, assim como expandir a sociedade
tradicional campeira. Centrada na exploração dos recursos naturais, a economia
colonial dinamizou a ocupação do Paraná, organizando o litoral de modo a promover
o escoamento das riquezas naturais e, ao mesmo tempo, lançando expedições de
reconhecimento de outros espaços para aumentar as áreas de exploração. (SILVA,
1995)
Na medida em que a exploração do ouro no Primeiro Planalto (de Curitiba) não
obteve sucesso, desenvolveu-se na região uma economia complementar à atividade
mineradora

de

outros

centros

produtores:

a

pecuária.

Paralelamente

ao

desenvolvimento da atividade mineradora das Minas Gerais e inserindo o território
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do Paraná na economia colonial, a criação de gado foi promovida no Primeiro
Planalto e posteriormente expandida para o Segundo Planalto (de Ponta Grossa),
denominado “Campos Gerais”, com a pecuária extensiva. (SILVA, 1995)
As primeiras investidas de posse dos “Campos de Guarapuava” ocorreram entre
os anos 1768 e 1774, quando foram realizadas onze expedições militares, em direção
aos sertões do Tibagi, ordenadas pelo ministro Marquês de Pombal e chefiadas pelo
Tenente-coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza. No entanto, estas investigas
não efetivaram o projeto dos portugueses, que encontraram resistência à ocupação
pelos indígenas, os quais conseguiram defender seu território e retardar a ocupação
colonial por mais quarenta anos. (SILVA, 1995; GOMES, 2009; MUPA/SEEC, 2020)
O efetivo domínio português do território ocorreu somente no início do século
XIX, fruto das ações da Junta Especial da Real Expedição Colonizadora dos Campos
de Guarapuava, dirigida pelo Coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal e o
catequista Padre Francisco das Chagas Lima, sob a perspectiva de “civilizar” e
catequizar os indígenas, os quais passaram a ser considerados elementos de auxílio
na defesa das fronteiras. Composta por cerca de trezentos componentes, sendo
duzentos soldados e cem civis (entre eles, escravos e dois padres), e com grande
aparato bélico, a expedição instalou-se nos “Campos de Guarapuava” em 1810,
construindo o Fortim Atalaia (no atual distrito de Palmeirinha), que passou a abrigar
o “Povoado de Atalaia”. O desentendimento entre colonizadores e indígenas
culminou no primeiro confronto no Fortim, em agosto de 1810, que durou seis horas
de luta, tendo como resultado grande mortalidade indígena. Destituídos de seu
território, os Kaingang se dispersaram pelos campos do sul e a oeste do Fortim,
sendo os primeiros grupos aldeados a partir de 1812. (SILVA, 1995; GOMES, 2009;
MUPA/SEEC, 2020)

PMGIRS/GUARAPUAVA
62

VERSÃO PRELIMINAR

O marco oficial da posse do território ocorreu em dezembro de 1819, com a
constituição da Freguesia de Nossa Senhora de Belém – denominação do
povoamento que deu origem à cidade de Guarapuava –, pelo Tenente Antônio da
Rocha Loures, subcomandante da Real Expedição Colonizadora dos Campos de
Guarapuava, e o Padre Francisco das Chagas Lima, o qual foi nomeado para constituir
a paróquia e escolher o local para a sua sede, a partir de onde o núcleo urbano
definitivamente veio a se desenvolver. Com a transferência da população do Atalaia
para o local de instalação da freguesia, o Fortim foi transformado no local de
aldeamento indígena e de presídio para os degregados. Em 1852, a Freguesia de
Nossa Senhora de Belém foi elevada à categoria de vila, com a denominação
Guarapuava, e, em 1871, à condição de cidade. (SILVA, 1995; GOMES, 2009;
SCHMIDT, 2009)
A concessão de terras da freguesia seguiu o padrão colonial das sesmarias,
sendo distribuídas àqueles que acompanharam a expedição de conquista dos
campos e aos que patrocinaram a viagem. Por meio do sistema de sesmarias, a
expansão da sociedade campeira para o Terceiro Planalto (de Guarapuava) deu
origem às propriedades da região e ao modelo de ocupação inicial, apoiado no
latifúndio. A sociedade que então se instalou dedicou-se à lavoura de subsistência, à
pecuária extensiva e à extração da erva-mate. (SILVA, 1995; GOMES, 2009; SCHMIDT,
2009)
A consolidação da sociedade campeira de Guarapuava é marcada por sua
integração à atividade tropeirista. Com a abertura do “Caminho das Missões”, na
segunda metade do século XIX, a região entrou na rota de passagem das tropas que
conduziam o gado criado nos campos naturais do Rio Grande do Sul à Feira de
Sorocaba, em São Paulo, onde então os animais eram comercializados e destinados
ao abastecimento das zonas mineradoras. Constituindo-se passagem das tropas, o
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território modificou a função criatória das pastagens naturais para a “invernagem”
(descanso e engorda) do gado criado na região gaúcha. Tendo em vista a maior
lucratividade da prática tropeira, em detrimento à da criação, os próprios fazendeiros
tornaram-se tropeiros, modificando a função desempenhada pela grande fazenda,
antes estruturada para os trabalhos de criação e provimento dos seus próprios bens
de consumo por meio do trabalho escravo. (SILVA, 1995; LOBODA, 2008; GOMES,
2009; SCHMIDT, 2009)
Paralelamente à atividade tropeirista, durante muito tempo a extração da ervamate em Guarapuava foi desempenhada por uma população marginal a este sistema,
ou seja, aquela que não conseguiu ascensão econômica e social por meio da posse
da terra. No final do século XIX e início do século XX, com a crise e declínio do
tropeirismo, decorrente da melhoria dos rebanhos de São Paulo e da construção e
prolongamento das estradas de ferro, a extração da erva-mate tornou-se a atividade
mais importante da região de Guarapuava. Não obstante, embora tenha sido
significativa em termos regionais, a atividade ervateira foi insignificante a nível
nacional, uma vez que as políticas do Governo Central estavam voltadas à produção
do café. Além disso, a parte mais rentável da industrialização e comercialização final
da erva-mate ficava concentrada com os antigos comerciantes de Curitiba e
Paranaguá, sendo que a região de Guarapuava, embora com grandes reservas e
produtora da erva bruta, não obteve benefícios nessa exploração, pois a atividade
não reteve capitais ou fixou população, bem como não melhorou a qualidade de vida
da maioria da população local. (SILVA, 1995; LOBODA, 2008; GOMES, 2009)
A exploração da madeira constituiu outra atividade extrativa vegetal de grande
magnitude em Guarapuava, especialmente após a crise e estagnação da exploração
da erva-mate na década de 1930, em função das relações com o comércio exterior.
Dando sequência à tendência de exploração dos recursos naturais e à exploração da
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mão-de-obra dispensada pela crise da erva-mate, a exploração da madeira ganhou
impulso a partir da década de 1940, associado à conjuntura favorável propiciada com
a Primeira Guerra Mundial, que dificultou a importação da madeira europeia,
valorizando a produção paranaense. (SILVA, 1995; LOBODA, 2008; GOMES, 2009)
Além de fortalecer as classes dominantes do Paraná, a atividade madeireira
favoreceu o desenvolvimento econômico de Guarapuava – com a instalação de novas
redes viárias, que interligaram a cidade e outros centros –, bem como a
reconfiguração do tecido urbano. No entanto, calcada em atividades exploratórias –
vinculadas

às

necessidades

de

mercados

externos

e

suscetíveis

às

suas

transformações –, as relações socioeconômicas até então estabelecidas não
propiciaram uma sólida base produtiva local, tão pouco uma rede urbana
hierarquicamente estruturada. Configurava-se uma paisagem regional caracterizada
por campos ocupados por escassos rebanhos, criados de maneira extensiva,
associados à pequena agricultura de subsistência. A classe dominante regional,
composta por grandes fazendeiros de gado, apesar de ainda contar com grande
poder político, estava descapitalizada e não conseguiu reinvestir em suas
propriedades. (SILVA, 1995; GOMES, 2009)
Na segunda metade do século XX, a reconfiguração da região de Guarapuava
decorre de profundas transformações dos centros dinâmicos da economia do país,
com a implantação de novos sistemas de produção, que buscaram unificar a
economia nacional à lógica da modernização da produção industrial, cuja conjuntura
está atrelada ao próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro e à sua inserção
na economia mundial. A nova base produtiva que emergiu em Guarapuava estimulou
a utilização de bens produzidos pela indústria urbana, transformando tanto o
processo produtivo, como as relações sociais. Dentre os fatores que estabeleceram
esta nova configuração do espaço regional estão à introdução de novos contingentes
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populacionais, decorrentes de fluxos migratórios (do exterior e de outras regiões do
país), e a introdução do novo sistema de produção agrícola baseado na agricultura
mecanizada e em produtos exportáveis. (SILVA, 1995)
No âmbito da conjuntura regional, com os esforços do Estado voltados para a
reocupação do território e fixação de populações para a produção agrícola, entre as
décadas de 1950 e 1980, Guarapuava recebeu intensos contingentes de imigrantes,
que incluíram europeus germânicos (suábios), descendentes de alemães, italianos e
poloneses, provenientes de outras regiões do Paraná e do Rio Grande do Sul, e
descendentes de japoneses, de São Paulo e do norte do Paraná. A intensificação dos
fluxos migratórios, associada à lavoura mecanizada, modificou as bases produtivas,
bem como a posse de terras, até então fundamentada na relação “latifundiárioproprietário rural”. Assim, no espaço agrícola, passam a conviver os descendentes da
sociedade tradicional campeira, os imigrantes estrangeiros, migrantes de outras
regiões do sul e do Paraná, todos visando à produção de grãos para exportação.
(SILVA, 1995; LOBODA, 2008; GOMES, 2009)
A partir da década de 1970, as novas relações no campo propiciaram uma nova
configuração urbana em Guarapuava, com o surgimento de trabalhadores rurais
assalariados que, em conjunto com os operários das serrarias, conformaram um
contingente consumidor, dinamizando o comércio. Estas alterações, associadas à
concentração da posse de terra, ao desemprego e empobrecimento dos
trabalhadores rurais, facilitaram a migração para a cidade. No final do século XX,
Guarapuava já estava urbanizada, modernizada e integrada ao sistema capitalista de
produção e consumo, com seu território reorganizado a partir das novas bases
produtivas, buscando atender o mercado nacional e internacional. A agroindústria
expandiu significativamente seu espaço de atuação, por meio da concentração de
terras e da monopolização econômica e espacial do território. Constituindo-se polo
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regional, a cidade exerce uma centralidade acentuada, exercendo um importante
papel comercial e de prestação e serviços, atendendo uma rede de municípios de sua
região (GOMES, 2009; LOBODA, 2008).

3.2.

Caracterização Ambiental

A caracterização ambiental abordará a partir de dados predominantemente
secundários, os principais aspectos ligados à dinâmica ambiental do município de
Guarapuava, dos quais se destacam o clima, o relevo, o uso da terra, as áreas de
restrição ambiental e os recursos hídricos.

3.2.1.

Clima

Para a caracterização climatológica do município de Guarapuava, serão
utilizados os dados organizados pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)
obtidos da Estação Guarapuava (Código 02551010), para período que compreende
os anos entre 1976 e 2019 (IAPAR, 2020).

Clima Regional e Classificação Climática
O clima pode ser compreendido como o comportamento histórico resultante da
interação conjunta de diferentes fatores, sejam eles estáticos (localização em relação
à latitude, distribuição das superfícies continentais e de águas, amplitudes
altimétricas em função do relevo regional, entre outros) ou dinâmicos (correntes
marítimas, continentalidade, fenômenos atmosféricos como frentes e massas de ar,
entre outros), dos quais determinam as tipologias climáticas regionais.
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Segundo Mendonça (2007), as massas de ar atuantes sobre o clima de
determinada região se movimentam em função das diferenças de pressão entre o
ponto de origem e de destino, influenciando as características térmicas, higrométricas
e barométricas de acordo com as propriedades que as definem (temperatura e
umidade). Para a porção central do estado do Paraná (onde Guarapuava está
situada), segundo Monteiro (1968), são três os principais sistemas atmosféricos:


Massa Tropical Atlântica (MTa), originária do Oceano Atlântico, é
caracterizada por ser quente e úmida e atua constantemente durante o
ano. Como Guarapuava encontra-se no centro do estado, essa massa
tende a perder parte de suas características de origem ao longo dos
planaltos, chegando de forma alterada ao município, normalmente mais
seca que em sua origem;



Massa Polar Atlântica (MPa), com origem na Antártida, é caracterizada
por ser fria e úmida e atua principalmente no inverno derrubando as
temperaturas de diversas regiões. Trata-se um sistema espacialmente
amplo e muitas vezes responsável por eventos típicos do inverno, como
as geadas, por exemplo.



Massa Equatorial Continental (MEc), originária da Amazônia, é quente e
úmida e atua principalmente nos meses da primavera e verão.
Normalmente quando chega na região central do Paraná, esse sistema
já se encontra alterado, perdendo características de origem, como a
umidade.

Tais sistemas atmosféricos são responsáveis pela regência da dinâmica
climática, de maneira que o encontro do ar frio e do ar quente reflete na formação de
sistemas frontológicos (frente fria e frente quente). Essas frentes são responsáveis
pela instabilidade atmosférica, cujo comportamento varia conforme a sazonalidade e
as características estáticas e dinâmicas das regiões (AYOADE, 2003). No caso de
Guarapuava, os principais fatores que podem influenciar o comportamento
microclimático são: a presença de Serras, a elevada altitude do município, as áreas
arborizadas protegidas ou não por unidades de conservação, a continentalidade
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(maior amplitude térmica) e os fatores antrópicos consolidados ou em curso, tais
como a impermeabilização, o adensamento populacional e a supressão vegetal.
No que diz respeito à classificação climática, segundo o IBGE (2002), predomina
no estado do Paraná, sob Clima Temperado, a tipologia climática mesotérmica
branda, caracterizada como sendo super-úmida e, portanto, sem período de
estiagem definido, para o qual a temperatura média varia entre 10 e 15°C.
Considerando a classificação de Köppen-Geiger, Guarapuava possui clima do tipo
Cfb, caracterizado como subtropical, mesotérmico úmido e sem estação seca
definida. Os verões são frescos, com maior propensão à ocorrência de chuvas, ao
passo que os invernos são frios, com geadas frequentemente severas, sobretudo nos
pontos de maior altitude topográfica.

Temperatura do Ar
São vários os fatores que influenciam a distribuição das temperaturas na
superfície terrestre e como Guarapuava está localizado no centro do Paraná, seu
clima é predominantemente influenciado pela continentalidade, e por isso, verifica-se
maiores amplitudes térmicas ao longo do dia.
De acordo com os dados da Estação Guarapuava, a temperatura média anual no
município é de 17,3°C. A temperatura máxima média anual é 23,5°C, e a temperatura
mínima média anual é de 12,8°C. A Figura 5 apresenta o gráfico de temperaturas
mínimas, médias e máximas ao longo dos meses do ano.
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Figura 5: Temperaturas médias (ºC) anuais.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A análise do gráfico da figura acima permite constatar que as temperaturas
médias seguem um comportamento sazonal típico de climas de estações bem
definidas, sendo o mês de janeiro o mais quente e o mês de julho o mais frio. A
amplitude térmica é maior nos meses do inverno, principalmente em agosto. Os
meses de janeiro e fevereiro são os meses de menor amplitude térmica.

Pluviosidade
Com relação à pluviosidade mensal, os dados da Estação Guarapuava mostram
que a precipitação é um evento frequente no município. Em média, apenas quatro
meses do ano registam valores mensais que não passam 150 mm. Outros seis meses
do ano registram valores entre 150 mm e 200 mm. Em média, janeiro e outubro
ultrapassam 200 mm, registrando 204 mm e 203 mm respectivamente. A Figura 6
apresenta o gráfico da precipitação mensal onde nota-se que, em média, cada mês
possui 12 dias de chuva, sendo agosto o mês com o menor número de dias de
chuvas e janeiro, o mês com mais dias chuvosos.
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Figura 6: Precipitação média mensal e dias de chuva por mês.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Umidade Relativa
De modo geral, a caracterização da umidade relativa permite expressar o
conteúdo de vapor existente na atmosfera a partir da relação entre o teor de vapor
d'água contido no ar num dado momento e o teor máximo que esse ar poderia
conter a temperatura ambiente. O valor da umidade relativa pode mudar pela adição
ou remoção de umidade do ar ou pela mudança de temperatura (IAPAR, 2020). A
Figura 7 apresenta a umidade relativa média mensal para Guarapuava.
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Figura 7: Umidade Relativa Média mensal (%).
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

O valor médio anual da umidade relativa do ar para o estado do Paraná é de
75,6%, enquanto que em Guarapuava, registra-se o valor médio de 77%. Mesmo
entre agosto e dezembro, período que apresenta menor umidade relativa do ar, o
menor índice médio (72% em agosto) está acima de 60%, que é o nível considerado
adequado para a saúde humana, segundo estabelece a Organização Mundial da
Saúde (OMS). No entanto, cabe destacar que os valores médios ocultam variações
mais extremas que podem acontecer depois de vários dias sem chuva.

Ventos
Os dados de direção e velocidade média dos ventos obtidos pela estação de
Guarapuava indicam que na maior parte do período analisado, os ventos originam do
sentido leste e convencionalmente sopram para o sentido oeste. Conforme mostra a
Figura 8, os valores médios mensais da velocidade do vento variam entre 2,5 e 3,3
m/s. A média é de 2,8 m/s. Destaca-se que o vento é um elemento climático bastante
variável temporal e espacialmente, podendo assumir valores bem superiores aos
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valores médios, sobretudo nos momentos que antecedem e iniciam os maiores
eventos de precipitação intensa. Municípios situados em maior altitude, como é o
caso de Guarapuava costumam apresentar velocidades médias maiores dos ventos.

Figura 8: Velocidades médias mensais do vento.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Considerações pontuais sobre Clima e Resíduos Sólidos
Embora a análise do clima apresente valores médios dentro de um período de
trinta anos, saber o comportamento geral do clima auxilia no entendimento,
adequação e planejamento de diversos aspectos ligados a dinâmica dos resíduos
sólidos nas suas diversas tipologias, dos quais se destacam:


A variação da geração de resíduos sólidos em dias de maior e menor
temperatura e/ou precipitação;



O planejamento e adequação dos dimensionamentos necessários para
as estruturas das áreas de disposição de resíduos sólidos, aterros
sanitários e estações de transbordo;



A frequência de ações de limpeza pública ligadas à remoção de
resíduos verdes, desobstrução de estruturas de manejo de águas
pluviais, etc.;



O subsídio à escolha de alternativas locacionais ótimas para
implantação de áreas de disposição, considerando aspectos climáticos
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que possam auxiliar na dispersão de poluentes, como as substâncias
odoríferas.

3.2.2.

Relevo (Geologia, Geomorfologia e Solos)

A caracterização do relevo do município de Guarapuava reúne aspectos
geológicos, pedológicos e geomorfológicos, tendo como principal fonte de dados, os
estudos e publicações do Serviço Geológico do Paraná (Mineropar) – para geologia,
geomorfologia e pedologia – e dados de altimetria da Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM), com resolução de 30 metros.

Geologia
Segundo o Atlas Geológico do Paraná (2006), o município de Guarapuava
(Figura 9) está assentado na Bacia Sedimentar do Paraná, no conjunto litológico do
Mesozoico, formado por intensos eventos de magmatismo básico e alcalino, entre
230 e 140 milhões de anos atrás. A principal formação existente no município é a
Formação Serra Geral, composta por camadas de sucessivos derrames basálticos,
com espessuras variando de 30 m a 40 m. Tal formação ocupa praticamente todo o
município e reúne rochas efusivas básicas toleíticas, compostas por basaltos maciços
e amigdalóides, afaníticos, variando de cinzentos a pretos.
De modo geral, as rochas dessa formação possuem baixa vulnerabilidade ao
intemperismo e à erosão, apresentando como principal entrave ao uso e ocupação
do solo a presença de solos litólicos e de afloramentos de rochas, principalmente em
zonas de relevo ondulado e montanhoso com declividades acima de 20,0%. De
acordo com o estudo da Mineropar, é comum que a erosão e a decomposição
seletiva das rochas basálticas ressaltem na topografia, as unidades de derrames, o
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que pode formar verdadeiras escarpas representadas por áreas com declividades
acima de 20,0%, as quais são delimitadas por quebras de relevo positivas e negativas,
aproximadamente coincidentes com os planos de contato entre os derrames. O
padrão de fraturas juntamente com as zonas vesiculares do topo dos derrames,
podem funcionar como canal alimentador de aquíferos subterrâneos.
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Figura 9: Distribuição das unidades geológicas.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Além da Formação Serra Geral, Guarapuava abriga mais duas subunidades
geológicas, o Membro Nova Prata e estreitos fragmentos da Formação Rio do Rasto
e da Formação Botucatu. O membro Nova Prata, é formado por rochas ígneas,
variando de básicas a ácidas e compreende basaltos pórfiros, dacitos, riodacitos e
riólitos, situados a noroeste da sede municipal. Já as Formações Rio do Rasto e
Botucatu, ocorrem no extremo leste do município e é formada por pacotes
sedimentares de siltitos, arenitos e argilitos. A Tabela 3 apresenta o resumo das
unidades geológicas existentes no município.
Tabela 3: Resumo das unidades geológicas.
Formação

Área (km²)

% do Total

Descrição Geral

Serra Geral (São Bento)

2774,161215

87,76%

Derrames e soleiras de basaltos variados

Serra Geral (Nova Prata)

372,564144

11,79%

Formação Botucatu

11,20685

0,35%

Formação Rio do Rasto

1,796075

0,06%

Represa, rio, oceano

1,403192

0,04%

Basaltos pórfiros, dácitos, riodacitos e
riolitos
Arenitos de granulação fina e raros
conglomerados
Siltitos e argilitos intercalados de arenitos
finos,
Corpos hídricos naturais e artificiais

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir de Mineropar (2006).

Solos
De acordo com o IAPAR (2008) e identificadas conforme o Sistema Brasileiro de
Classificação dos Solos (SBCS) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) as principais classes pedológicas reconhecidas no município de
Guarapuava em primeiro nível categórico são: latossolos (52,9%), neossolos (21,7%),
cambissolos (19,3%), e nitossolos (6,55%) (Embrapa, 2013). A Figura 10 apresenta a
distribuição espacial dos solos no município, onde nota-se que os latossolos
compreendem uma grande porção do município. As áreas montanhosas, situadas no
leste e sul de Guarapuava, são constituídas por neossolos litólicos, ou seja, camadas
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de solos relativamente novos e poucos espessos. Conectando os latossolos e os
neossolos, aparecem os cambissolos, que são considerados solos de grau
intermediário de desenvolvimento. Destaca-se que em virtude da escala do
mapeamento é possível que existam outras tipologias em áreas específicas como as
áreas de fundo de vale, onde a frequente saturação por água impulsiona a formação
de solos hidromórficos.

PMGIRS/GUARAPUAVA
78

VERSÃO PRELIMINAR

Figura 10: Distribuição das tipologias de solo.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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A Tabela 4 apresenta o quantitativo de áreas de cada um dos solos, separados
pelos primeiros três níveis categóricos. O primeiro nível diz respeito à ordem ou
nome do solo, o segundo nível compreende a subordem, cujo critério principal
normalmente é a cor ou o contexto de origem. Já o terceiro nível categórico dos
solos é diferenciado por critérios mais específicos de cada solo, como por exemplo,
em função de seus valores de saturação por bases, teores de óxido de ferro, alumínio,
sódio, presença de sais solúveis entre outras distinções. Destaca-se que embora os
solos possam ser classificados em até seis níveis categóricos, considera-se que para o
planejamento de áreas mais abrangentes como é o caso de um município, a
diferenciação do primeiro e/ou segundo nível já é suficiente para atender os
objetivos de estudos de planejamento territorial, tal como os Planos de Gestão de
Resíduos Sólidos.
Tabela 4: Tipologias de solo em até três níveis categóricos.
1º Nível

2º Nível

3º Nível

km²

% de Área

Cambissolo

Háplico

Alumínico

355,7

11,3%

Cambissolo

Háplico

Distrófico

83,9

2,7%

Cambissolo

Húmico

Alumínico

171,4

5,4%

Latossolo

Vermelho

Distroférrico

19,7

0,6%

Latossolo

Vermelho

Distróficos

1.654,1

52,3%

Neossolo

Litólico

Distrófico

509,8

16,1%

Neossolo

Litólico

Eutrófico

8,2

0,3%

Neossolo

Litólico

Húmico

151,2

4,8%

Nitossolo

Háplico

Distróficos

207,2

6,6%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir de Mineropar (2006).

Os cambissolos háplicos alumínicos ocorrem na porção leste do Município, em
terrenos com topografia forte ondulada a ondulada, sendo inaptos à mecanização.
Os háplicos distróficos aparecem em dois fragmentos nos extremos municipais
enquanto os húmicos alumínicos situam-se em uma faixa intermediária na porção
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leste. Em comum esses solos apresentam média profundidade, alta acidez e baixa
fertilidade natural, além de possuir uma textura argilosa, pouco favorável a
permeabilização.
Os latossolos vermelhos distróficos apresentam textura argilosa, com alta
porosidade e permeabilidade, ocorrendo em áreas de relevo suave ondulado em
todo o centro e oeste do Município e apresentam aptidão à mecanização e melhores
condições de conservação. Apesar da menor vulnerabilidade à erosão, recomenda-se
não executar movimentos de terra mal planejados, especialmente em regiões de
maior declividade, desprovidas de cobertura vegetal, para evitar o desencadeamento
de processos erosivos. Os do tipo distroférricos, que aparecem pontualmente na
região leste, são de baixa fertilidade com altos teores de ferro nos horizontes
subsuperficiais.
Com relação aos neossolos litólicos, que podem ser distróficos, eutróficos e/ou
húmicos, encontram-se em terrenos fortemente ondulados a montanhosos, e
possuem textura normalmente argilosa, inaptos à mecanização e de difícil
conservação. Os distróficos ocorrem nas porções leste e sul de Guarapuava, os
eutróficos localizam-se pontualmente no leste, e os húmicos se restringem a
pequenas áreas entre os eutróficos, sendo todos de baixíssima fertilidade. De modo
geral, os solos litólicos são rasos, com até um metro de profundidade e grande
quantidade de cascalho e matacões.
Por fim, os nitossolos háplicos distróficos são solos de textura argilosa,
encontrados em terrenos de relevo suave ondulado nas porções leste de norte a sul
do Município, sendo aptos à mecanização e de fácil manejo, embora necessitem de
corretivos. Devido à porosidade e permeabilidade apresentam fácil desagregação
mecânica, estando sujeitos à erosão nas superfícies com declividades superiores a
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10,0% desprovidas de cobertura vegetal. Nos terrenos com mais de 20,0% de
declividade podem sofrer rastejo e escorregamento.

Geomorfologia
O município de Guarapuava está situado na transição do Segundo e do Terceiro
Planalto Paranaense, no terço superior de sub-bacias hidrográficas que drenam para
os rios Ivaí, Piquiri e Iguaçu. Tal localização, associada a grande extensão territorial do
município, confere uma grande variabilidade de cotas altimétricas com concentração
de maiores altitudes na porção leste e nordeste, onde perpassa Serra da Boa
Esperança. O gráfico da Figura 11, apresenta o histograma com a distribuição das
altitudes, no qual nota-se que a maior parte do território municipal encontra-se no
intervalo entre 800 a 900 m. A altitude mínima em Guarapuava é de 643 m, a média é
de 1.075 m e a máxima é de 1.340 m.

Figura 11: Histograma de distribuição do número de pixels por intervalos altimétricos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Já a Figura 12 espacializa a altimetria do município, no qual é possível notar que
de modo geral há um decréscimo altimétrico de nordeste para sudoeste. As áreas
com concentração de arruamento (sede e distritos urbanos) situam-se em planaltos
intermediários com relevo de menor variação topográfica. Em seguida a Figura 13
apresenta a declividade no município, onde nota-se que a porção leste abriga as
maiores variações do relevo com declividades que ultrapassam 45%.
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Figura 12: Distribuição das altitudes.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 13: Distribuição da declividade.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Especificamente em relação às áreas urbanas e distritos de Guarapuava, a
Tabela 5 apresenta o resumo com as principais características do relevo.
Tabela 5: Altimetria das principais localidades de Guarapuava/PR.
Localidades

Área

Altimetria (m)

Declividade (%)

km ²

Min

Média

Máxima

Média

Máxima

Cachoeira

1,5

1.078

1.094

1.108

4,5%

13,5%

Guairacá

0,6

1.098

1.109

1.134

7,5%

25,9%

Guará

1,9

1.160

1.186

1.226

8,2%

29,2%

Jordãozinho

1,6

1.073

1.102

1.125

5,4%

27,7%

Palmeirinha

2,0

1.071

1.123

1.157

8,3%

22,9%

Samambaia

1,6

1.042

1.063

1.086

4,4%

11,8%

Sede Urbana

71,3

937

1.062

1.167

7,6%

53,4%

Socorro

1,6

1.048

1.066

1.081

4,7%

21,0%

Vitória

6,6

1.078

1.120

1.155

5,5%

28,0%

Município de Guarapuava

3.161

643

1.075

1.340

11%

219%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Considerações pontuais sobre o Relevo e Resíduos Sólidos
A caracterização do relevo no âmbito dos resíduos sólidos relaciona-se
principalmente com o planejamento e avaliação de áreas destinadas a disposição
adequada dos resíduos sólidos, pois algumas das características do terreno podem
contribuir de maneira favorável para instalação dos empreendimentos desse tipo.
Segundo Zuquette (1987), os principais aspectos favoráveis a serem considerados
são:


Substrato rochoso em profundidade de 20 a 25 metros da base do
aterro sanitário, para evitar a contaminação de aquíferos;



Declividade entre 2% e 10%, para evitar o rompimento das células
durante a execução e operação do aterro sanitário;
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Permeabilidade entre 10-3 e 10-5 cm/s, por combinar adequadamente
a permeabilidade e a Capacidade de Troca Catiônica (CTC);



Solos com ph e CTC adequadas a precipitação de insolúveis e a
catalização de reações químicas favoráveis a retenção de poluentes;



Terrenos com perfil homogêneo, que tenha uma porcentagem de finos
(silte e argilas) em torno de 25%, e preferencialmente de textura média;

3.2.3.

Uso e Cobertura do Solo

Do ponto de vista fitogeográfico, o município de Guarapuava, situa-se
principalmente no domínio da Floresta Ombrófila Mista (FOM) tanto do tipo
Altomontana (áreas com altitude mais pronunciada), como no Montana (áreas com
altitude intermediária). Além disso, há um grande fragmento que pertence ao
domínio das Estepes Gramíneo-Lenhosas (Campo Natural) no oeste do município.
A FOM, também conhecida como "mata de Araucária", "floresta com pinheiros",
"pinhal" e "floresta com Araucária", é uma importante formação vegetal do sul do
Brasil, com área de ocorrência restrita aos planaltos do sul brasileiro e apresenta
como elemento predominante a Araucaria angustifolia, associada a outras espécies
arbóreas de outras famílias como Lauraceae, Myrtaceae, Sapindaceae, Anacardiaceae,
Flacourtiaceae e Euphorbiaceae. As espécies mais importantes na composição dos
estratos arbóreos destas florestas, tanto o superior como o inferior, são bastante
variáveis como resultado de condições ambientais diferenciadas ao longo de toda a
área de ocorrência desta formação.
Os Campos Naturais possuem, em geral, uma estrutura com dois estratos
distintos, sendo um baixo, composto por plantas herbáceo-arbustivas, e outro mais
alto, constituído por árvores de pequeno porte, aspecto retorcido e casca grossa e
fissurada de baixa densidade. Prevalecem nos campos naturais os hemicriptofíticos
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cespitosos, geófitos e rizomatosos intercalados de caméfitos, representados por
indivíduos das famílias Gramineae, Cyperaceae, Leguminosae e Verbenaceae.
Em virtude das transformações ocorridas no último século, a área florestal do
município, assim como em todo o estado do Paraná, encontra-se bastante
modificada, mas ainda concentra diversos fragmentos florestais nas áreas de maior
altitude topográfica. Tal constatação é confirmada pelo recente mapeamento de uso
e cobertura da terra do Instituto Água e Terra (IAT), no qual, conforme mostra a
Tabela 6, verifica-se que 39% da área do município está coberta por Floresta Nativa
(IAT, 2020).
Tabela 6: Classes de Uso e Cobertura do solo em Guarapuava/PR.
Tipo de Cobertura

Descrição

km²

% de
Área

Floresta Nativa

Floresta Estacional Semi-Decidual; Floresta Ombrófila Mista;
Floresta Ombrófila Densa, Aluviais, Submontana, Montana e
Altomontana

1.242,3

39,3%

Agricultura Anual

Culturas de ciclo curto (milho, trigo, soja, tubérculos e
hortaliças).

970,0

30,7%

Pastagem/Campo

Pecuária/ Estepe Gramíneo-Lenhosa, Savana Arborizada,
Parque, Refúgios Ecológicos

424,8

13,4%

Plantios Florestais

Espécie Nativa (Araucaria angustifolia) e Espécies
Exóticas/Silvicultura (Pinus spp e Eucalyptus spp) e Sistemas
Agroflorestais.

339,7

10,7%

Várzea

Formação pioneira com influência fluvial e/ou lacustre, com comunidades arbóreas, arbustivas e herbáceas

108,1

3,4%

Área Urbanizada

Edificações e sistema viário, metrópoles, cidades, vilas, áreas
de rodovias, serviços e transporte, energia, comunicações e
terrenos associados

51,8

1,6%

Corpos de Água

Rios de margem dupla, lagos, lagoas, barragens, represas,
canais naturais ou artificiais, tanques d'água

12,5

0,4%

Área Construída

Usinas, diques, barragens, marinas, silos, grandes galpões
industriais, sítios de manobras de sistema de transporte,
portos, aeroportos e demais estruturas de tamanhos
consideráveis e isolados de mancha urbana

7,4

0,2%
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Tipo de Cobertura

Descrição

km²

% de
Área

Agricultura Perene

Frutíferas perenes (Café, Seringueira, Banana).

3,1

0,1%

Solo Exposto e/ou
Mineração

Áreas sem vegetação, podendo ser ocupada por mineração,
exploração de jazidas, lavras, extração de areia

1,4

0,1%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir de dados do IAT (2020).

O mapa da Figura 14 espacializa o uso e cobertura da terra no município de
Guarapuava. Nota-se que a Sede Municipal localiza-se bem ao centro do município e
que existem outras áreas urbanizadas em regiões diversas do município. A região
oeste de Guarapuava concentra diversas terras utilizadas para agricultura anual e
perene. As áreas de pasto distribuem-se na porção central. Já a silvicultura aparece
no leste municipal intercalada com fragmentos da FOM.
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Figura 14: Distribuição do uso e cobertura da terra.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir dos dados do IAT (2020).
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Conforme mostrou o mapa, alguns usos e coberturas estão diretamente
interligados as atividades econômicas como mineração, agropecuária e silvicultura.

Mineração
Com relação à atividade minerária, o município de Guarapuava não dispõe de
grandes áreas de exploração mineral. As poucas jazidas existentes são pequenas,
fragmentadas e distribuídas por toda a extensão territorial do município. Exceção
ocorre no sul da sede municipal, onde há uma concentração de processo minerários
para explotação de argila, basalto e outras substâncias. A Tabela 7, apresenta o
resumo dos processos minerários no município e a Figura 15 espacializa as áreas.
Tabela 7: Substâncias minerais por número de processo e área.
Substância

Nº Processos

% do Total

Área km²

% do Total

Basalto

13

29,5%

5,789

18,9%

Argila

12

27,3%

17,336

56,7%

Cascalho

6

13,6%

1,801

5,9%

Areia

4

9,1%

3,652

11,9%

Não Cadastrado

4

9,1%

0,249

0,8%

Saibro

2

4,5%

0,549

1,8%

Diabásio

2

4,5%

0,732

2,4%

Água Mineral

1

2,3%

0,490

1,6%

Total

44

100%

30,59828

100,0%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir de dados do DNPM (2020).

A simples contagem de processos minerários cadastrados não reflete a real
situação dos direitos minerários, pois nesse cômputo estão considerados processos
de diferentes anos e fases de licenciamento, sendo que muitos deles não estão mais
válidos. Nesse sentido, cabe analisar os dados sob a perspectiva das fases de
licenciamento, o que efetivamente pode apresentar um cenário mais concreto e
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realista da atividade no município. Para tanto, os dados dos direitos minerários foram
analisados quanto às fases e classificados em ordem decrescente desses trâmites.
Conforme mostra a Tabela 8, atualmente existem onze processos na fase de
“Concessão de Lavra”, que juntos ocupam uma área de 5,206 km². Além disso, notase que dos 30,60 km² registrados nos processos minerários, 65% dessa área faz parte
de processos em fases iniciais de licenciamento (Requerimento de Pesquisa e
Autorização de Pesquisa), das quais não ocorre nenhuma atividade efetiva de
explotação mineral.
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Figura 15: Direitos Minerários por fase e substância.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Tabela 8: Número e área dos processos por fase.
#

Fases do Processo

Nº Processos

% do Total

Área km²

% do Total

8º

Concessão de Lavra

11

25,0%

5,206

17,0%

7º

Requerimento de Lavra

3

6,8%

0,951

3,1%

6º

Direito de Requerer Lavra

3

6,8%

1,250

4,1%

5º

Licenciamento¹

5

11,4%

1,477

4,8%

4º

Requerimento de Licenciamento

5

11,4%

1,498

4,9%

3º

Disponibilidade

4

9,1%

0,249

0,8%

2º

Autorização de Pesquisa

12

27,3%

17,183

56,2%

1º

Requerimento de Pesquisa

1

2,3%

2,784

9,1%

¹ Para substâncias da construção civil, a ANM permite a extração das substância já a partir da fase de
licenciamento. Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir de dados do
DNPM (2020).

Diante do exposto e considerando apenas os direitos minerários registrados nas
duas últimas fases de licenciamento, Figura 16 apresenta o quantitativo de áreas por
substância com concessão de lavra, que correspondem ao tamanho teórico da área
de mineração existente. Na Figura 16 também são apresentados os quantitativos de
área por substância na fase de requerimento de lavra, ou seja, o quanto de área, que
teoricamente podem vir ser exploradas em um futuro próximo.

Figura 16: Áreas por substância nas fases finais de licenciamento pelo DNPM.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020), a partir dos dados do DNPM (2020).
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Os números relativamente tímidos da atividade mineral em termos de área e
quantidade de processos minerários, refletem nos valores da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) pagos ao município. De
acordo com os dados da Agência Nacional de Mineração (ANM, 2019), o município
arrecadou R$ 55.195,12 em 2019, ocupando 34ª posição dos que mais receberam em
todo Estado. A título de comparação, Guarapuava está atrás de municípios como
Ponta Grossa (7º), União da Vitória (13º), Irati (26º) e São Mateus do Sul (28º). O
gráfico da Figura 17 apresenta a evolução dos valores de arrecadação nos últimos
dez anos. As principais empresas que movimentam a contribuição e posterior
arrecadação são: Pedreira Pérola, Pedreira Guarapuava, L&D Mineradora Eireli, Surg
Cia de Serviços de Urbanização de Guarapuava e Santa Maria Cia de Papel e Celulose.

Figura 17: CFEM para Guarapuava nos últimos dez anos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020), a partir dos dados do ANM (2019).

Agrossilvopastoril
Com relação às atividades agrossilvopastoris, o mapa da Figura 14 e a Tabela 6
registraram que 30% do território de Guarapuava/PR vem sendo utilizado para
agricultura anual, quase 11% para plantios florestais e quase 14% é coberto por
campos

e/ou

pastagens.

Tais

números

sugerem

que

a

atividade

possui
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expressividade regional. Especificamente sobre a agricultura, os dados da Pesquisa
Agrícola Municipal (PAM) do IBGE (2018), registram que as culturas com maior
utilização de área são:


Nas lavouras temporárias: soja, milho, cana-de-açúcar, feijão, trigo,
arroz, mandioca, algodão herbáceo e sorgo;



Nas lavouras permanentes: erva-mate, maçã, uva, laranja, tangerina,
banana, pêssego, maracujá, caqui e limão.

No que concerne à pecuária, os dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do
IBGE (2018) registram que os maiores rebanhos existentes no município são:
galináceos (337.000 cabeças), bovinos (54.600), suínos (37.800), ovinos (22.400),
equinos (4.400), caprino (1.500) e bubalino (40). Com relação aos produtos de origem
animal, destaca-se as produções: de leite, de ovos, de mel de abelha e de lã. Na
aquicultura os principais produtos são: carpa, tilápia, traíra, tambacu, pacu e alevinos.
Por fim, na atividade silvícola, os dados da Produção da Extração Vegetal e da
Silvicultura (PEVS), registram que em termos de área, o plantio de pinus ocupa 15.000
hectares e o plantio de eucalipto ocupa 6.300 hectares (IBGE, 2018). A PEVS ainda
registra os principais produtos de extração vegetal e silvicultura, com destaque para:


Extração vegetal: lenha, erva-mate, madeira em tora (pinheiro), pinheiro
brasileiro (nó de pinho) e pinhão.



Silvicultura: madeira em tora (pinus), lenha de eucalipto, madeira de
pinus para papel e celulose, madeira em tora de eucalipto para outras
finalidades e resina.

Destaca-se que dados mais detalhados sobre a produção primária serão
apresentados no item da caracterização socioeconômica, além dos próprios itens
específicos sobre os resíduos sólidos agrossilvopastoris (RSA).
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Considerações pontuais sobre Uso do Solo e Resíduos sólidos
A caracterização do uso e cobertura do solo fornece insumos para subsidiar
todo o processo de gestão dos resíduos sólidos, principalmente a geração, o
transporte e a disposição dos resíduos em suas diferentes tipologias.
Em termos de geração, verifica-se em que dada a alta taxa de utilização da terra
para finalidades agrícolas e silvícolas, os RSA se apresentam como uma tipologia
bastante relevante, devendo haver uma maior atenção quanto à destinação de
resíduos inorgânicos como as embalagens de químicos agrícolas. Tal característica
também aponta o município como um potencial recebedor de substâncias oriundas
dos resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos sólidos de mineração (RSM) e dos
resíduos sólidos de serviço de saneamento (RSAN), como a compostos orgânicos,
minerais corretivos do solo e o lodo de estação de tratamento de água/esgoto, para
finalidades agrícolas.
Em termos de disposição final de RSU, a distribuição espalhada de diferentes
localidades com elevada distância uma das outras, demonstra a necessidade de
atentar-se sobre a localização, contexto ambiental e a solução construtiva de
unidades temporárias de disposição dos resíduos sólidos nos distritos municipais.
Além disso, o mapeamento da cobertura do solo, permite melhor avaliação sobre
vantagens e desvantagens locacionais das áreas de disposição final, que ao mesmo
tempo que, precisam ser viáveis economicamente e operacionalmente, devem
observar uma série de critérios como distâncias mínimas a rodovias, áreas urbanas,
corpos hídricos, aeroportos, etc.
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3.2.4.

Áreas com Restrições Ambientais

As áreas com restrições ambientais compreendem porções do território que
estão legalmente protegidas por algum nível de restrição, para resguardar
especificidades de ordem física ou natural, que favorecem a conservação da
biodiversidade e/ou exercem relevantes funções ambientais e ecossistêmicas. Em
Guarapuava, existem Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral e de uso
sustentável, Áreas de Preservação Permanente (APP) e zonas de restrição à ocupação.
A Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Esperança - instituída pela Lei
Estadual nº 9.905/1992, abrange no município de Guarapuava uma área de 51.913
hectares, o que corresponde a quase 15% da área territorial guarapuavano. Segundo
o Plano de Manejo da unidade, elaborado em parceria com o IAP (2009), a APA Serra
da Esperança tem como principais usos conflitantes a extração desordenada de
recursos florestais e animais, a produção ilegal de carvão vegetal, a ocupação
desordenada, o uso de agrotóxicos, a caça, e os cultivos florestais de espécie exótica
invasora (pinus). Cerca de nove comunidades do município estão dentro ou próximo
aos limites da APA em Guarapuava, incluindo a sede dos distritos de Guará e
Guairacá.
No extremo nordeste do município de Guarapuava e se sobrepondo a APA da
Serra da Esperança, foi instituído o Parque Estadual da Serra da Esperança (PESE), UC
de proteção integral instituída pelo Decreto nº 9110/2010, que ocupa pouco mais de
6.000 hectares. O próprio decreto de criação do PESE definiu como zona de
amortecimento, uma área de 500 metros no entorno da delimitação da unidade, ou
seja, quaisquer atividades de potencial impacto que se pretenda instalar nessa área
precisa da anuência do órgão gestor da unidade (IAT).
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Outra categoria de UC de proteção integral existente é a Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN). No município existe uma RPPN, criada no âmbito
estadual a partir da Portaria nº 064/2010. A RPPN Leon Sfeir Von Linsingen, averbada
em caráter de perpetuidade, ocupa uma área de 466,13 hectares (quatrocentos e
sessenta e seis hectares, e treze ares) está situado no imóvel denominado Fazenda
Santo Antônio, situado na localidade de Monte Alvão.
Com relação as APPs, o mapeamento da Fundação Brasileira para
Desenvolvimento Sustentável (FBDS, 2015) apontou que o passivo ambiental nas
áreas de proteção permanente é de 11.686 hectares, ou seja, 36% das áreas de
proteção permanente mapeadas em matas ciliares, estão degradadas e sem
cobertura vegetal necessária para o cumprimento das funções típicas de áreas de
preservação permanente. Além das APPs de matas ciliares, o município abriga outras
modalidades, como APPs de topo de morros, encostas íngremes e áreas úmidas.
Em âmbito municipal, foi criado por meio da Lei Municipal nº 198/1991, o
Parque Municipal das Araucárias, com 75,37 km², declarado como área de proteção
ambiental e de relevante interesse ecológico. Na área do Parque, as terras, a fauna, a
flora e as belezas naturais da área de preservação, ficam sujeitas ao regime instituído
pelo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012) e outras leis específicas
concernentes. Nos últimos anos, o Parque vem se consolidando com um importante
ponto turístico da cidade com vários atrativos (trilhas, viveiros, jardim botânico,
atividades de educação ambiental, lazer e recreação) e recebe um grande
contingente de visitantes principalmente nos finais de semana.
Além do Parque Municipal, Guarapuava instituiu por meio de seu Plano
Diretor, zonas de proteção de bacias hidrográficas como o Rio das Pedras e Cascavel
(faixas de tamanhos variáveis ao longo dos rios dentro do perímetro urbano) e uma
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zona especial de projetos específicos (sujeita a inundação e parque linear) no entorno
de arroios com proibição de canalização.
O mapa da Figura 18 apresenta as UCs em Guarapuava/PR, onde nota-se uma
concentração das mesmas no leste do município, justamente nas porções de maior
complexidade do relevo. Nessas áreas também estão os fragmentos mais
preservados da FOM e as bacias utilizadas como mananciais de abastecimento
público. O mapa também apresenta a localização da Terra Indígena Marrecas e
demais comunidades tradicionais existentes, que também se configuram como áreas
de restrição ambiental, mas com objetivo de manter o modo de vida de seus povos.
A Terra Indígena Marrecas está situada ao norte da Sede Municipal e ocupa
uma pequena área na divisa com o município de Turvo/PR. De acordo com o SESAI
(2014), 665 índios vivem no local, sendo a maioria de etnia kaingang. Já os faxinais,
legitimados como comunidade tradicional, após a publicação da Lei nº 15.673/2007,
estão espalhados por diferentes áreas do município. Os faxinais são caracterizados
pelo seu modo diferenciado de viver, que se dá pelo uso comum das terras
tradicionalmente ocupadas, conciliando as atividades agrossilvopastoris com a
conservação ambiental, segundo suas práticas sociais tradicionais, visando a
manutenção de sua reprodução física, social e cultural.
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Figura 18: Áreas com restrições ambientais.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Considerações sobre áreas com Restrições Ambientais e Resíduos Sólidos
Conforme apontado ao longo do presente item, as áreas com restrições
ambientais possuem funções ecológicas e ambientais e por isso não permitem a
implantação e operação de usos e atividades poluidoras e/ou potencialmente
poluidoras, que possam comprometer a adequada promoção e manutenção da
biodiversidade.
Uma das práticas poluidoras mais comuns em vários municípios brasileiros, diz
respeito ao despejo inadequado de resíduos, de forma permanente ou provisória, em
terrenos vazios, áreas de proteção ambiental e demais espaços não edificados
situados em meio ao tecido urbano. Em áreas com restrições ambientais próxima das
zonas urbanas, como as APPs de rios, é frequente a ocorrência de verdadeiros
bolsões de resíduos (principalmente volumosos e de construção civil), formados pelo
despejo gradativo de “lixo” por parte da população. Por mais que esses resíduos
sejam frequentemente recolhidos, a grande recorrência desses atos impede que a
área em questão cumpra sua função de preservação, o que reforça a importância de
um planejamento amplo, que envolva principalmente ações comunitárias de
educação ambiental como medida preventiva ao problema.
Outra questão que frequentemente relaciona os resíduos sólidos com as áreas
de restrição ambiental é a própria escolha dos locais destinados para disposição final
dos resíduos. Tal escolha precisa observar uma série de aspectos e critérios legais e
normativos para que a construção ou expansão de um aterro de resíduos não
comprometa de maneira direta ou indireta as áreas ambientalmente sensíveis. Como
em Guarapuava, a maior parte das áreas ambientais legalmente instituídas estão
situadas na região leste do município, é preciso dar maior ênfase na análise dos
potenciais impactos em áreas de preservação permanente (matas ciliares, áreas

PMGIRS/GUARAPUAVA
102

VERSÃO PRELIMINAR

úmidas,

nascentes,

etc.)

e

em

áreas

ambientalmente

sensíveis

que

não

necessariamente estão protegidas por lei, como áreas de vegetação nativa ou com
espécies ameaçadas.

3.2.5. Recursos Hídricos
Neste item são apresentados aspectos gerais dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos do município de Guarapuava.

Hidrografia
O território municipal de Guarapuava possui uma extensa e densa rede de
drenagem dividida em três grandes bacias hidrográficas: Ivaí, Iguaçu e Piquiri (PERH,
2010). As bacias da vertente leste da Serra da Boa Esperança drenam para a grande
bacia do Rio Ivaí. Já as bacias da vertente oeste da Serra da Boa Esperança drenam
para a grande bacia do Rio Iguaçu. Por fim, uma pequena porção localizada no
extremo norte de Guarapuava, drena para a grande bacia do Rio Piquiri.
Considerando as três grandes bacias, pode-se subdividir o território em cinco bacias
hidrográficas, a saber:


Ivaí: A porção pertencente a bacia do Ivaí ocupa a faixa leste do
município, principalmente as vertentes da Serra da Boa Esperança
orientadas para leste e nordeste. Nessa região, a cobertura da terra
encontra-se mais preservada em função das unidades de conservação
existentes. As principais sub-bacias são: São João, Alto Ivaí, Barreira e
Belo;



Piquiri: A porção pertencente a bacia do Piquiri se restringe a uma
pequena faixa de terra no extremo norte de Guarapuava. Na área o uso
do solo é predominantemente rural e avista-se áreas silvícolas. A
principal sub-bacia no município é a Alto Piquiri;
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Jordão: A maior parte do território de Guarapuava faz parte da Bacia
do Rio Jordão e suas várias sub-bacias. Como possui uma grande
extensão territorial o uso do solo é diversificado, incluindo a Sede
Municipal (uso antrópico) e áreas agrícolas e de pasto. As principais
sub-bacias são: Bananas, Campo Real, Coutinho, Jordão e Mortes;



Cavernoso: A porção pertencente a bacia do cavernoso, ocupa o
extremo oeste de Guarapuava e tem as atividades agropecuárias como
uso do solo predominante. As principais sub-bacias são: Cavernoso,
Poço e Juaquiá;



Pinhão: As terras do extremo sul de Guarapuava drenam para a
margem direita do Rio Pinhão, que marca a divisão de Guarapuava com
os municípios de Pinhão e Inácio Martins. As principais sub-bacias são:
Manequinho, Pinhão e Socorro.

A Tabela 9 apresenta o resumo hidrográfico do município, descrevendo as
sub-bacias e seus principais cursos de água (rios, arroios, ribeirão, lajeados, etc.).
Tabela 9: Descrição das sub-bacias e rios de maior importância local.
Grande
Bacia

Ivaí

Piquiri

Iguaçu

Bacia

Sub-bacias e microbacias (cursos d’água)

Rio Belo

Turvo, Jacu, Marrecas, Romão, do Meio, São Francisquinho

Alto Ivaí

Campina, Fazenda Velha, Barra Grande, Tigre, Vieira, Machado, Perobas

Lajeado
Barreira

Patos, Patinho, Boa Vista, Esperança, Barreiro, Terra Cortada, Boa Vista

São João

Charqueada, Tigrinho, Papuã, Xaxim, Forquilha, Pedra Branca, Anta Gorda

Alto Piquiri

Rio Paiquerê e Afluentes, Rio da Barra e Afluentes

Cavernoso

Campo Alto, Destacado, Do Poço, Juquiá, da Usina, da Divisa, Raso, Barro
Preto

Pinhão

Marrequinho, São Jerônimo, Socorro, Sabiá, Faxinalzinho, Tapera, do
Sabiá

Bananas
(Jordão)

Almas, Iratim, Bugre, Bananas e afluentes sem denominação, Grande

Campo Real
(Jordão)

Rincão, Capão Raso, Campo Real, Divisa, Melância, Alterado, da Lagoa

Coutinho
(Jordão)

da Estrela, do Tanque, Taquaraçu, Maracujá, Campo Novo, Lanceta

Mortes

Mortes, Campinas, Pedras, Cachorro, Pombas
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Grande
Bacia

Bacia

Sub-bacias e microbacias (cursos d’água)

(Jordão)
Jordão

Cascavel, Charquinho, Combrão, Casa Nova, Cadeado, Lontrão, Águas
Belas, Cambará

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020) a partir de Mineropar (2006).

A Figura 19 apresenta o mapa com as bacias hidrográficas de Guarapuava, onde
é possível notar as unidades perpassam áreas a jusante e a montante do município. A
Bacia do Rio das Mortes abriga a sub-bacia do Rio das Pedras, importante manancial
de abastecimento público da cidade.
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Figura 19: Unidades hidrográficas (bacias no município).
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Com relação a utilização consuntiva dos recursos hídricos, Guarapuava se
diferencia de grande parte dos municípios do estado do Paraná, por registrar um
certo equilíbrio entre os usos principais (agropecuária, saneamento e indústria).
Normalmente, o abastecimento público é o maior consumidor de água em um
município, mas conforme mostram os dados do gráfico da Figura 20, a soma das
vazões outorgadas (m³/h) vigentes e em renovação, é maior no setor agropecuário. O
setor de saneamento (abastecimento público) e o industrial vêm logo em seguida,
com valores relativamente próximos, o que evidencia que as atividades produtivas do
município são grandes consumidores de água.

Figura 20: Vazões outorgadas vigentes para captação (m³/h).
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020). Elaborado a partir dos dados de outorga
do Instituto das Águas do Paraná (2020)

Cabe destacar que boa parte das captações de água advém de recursos
hídricos subterrâneos, ou seja, de poços perfurados nos aquíferos de Guarapuava. De
acordo com o ÁGUA/PR (2016), o município encontra-se quase que totalmente sobre
a unidade Serra Geral, de estrutura predominantemente fissural e com baixa
disponibilidade natural. O mapa da Figura 21 apresenta os domínios hidrogeológicos,
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bem como os poços existentes e suas respectivas demandas locais, ou seja, a soma
das vazões outorgadas do conjunto de poços situados em cada local. No mapa é
possível notar o estreito afloramento da Formação Botucatu, de textura arenosa e
que está imediatamente inferior a Formação Serra Geral a centenas de metros de
profundidade.
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Figura 21: Unidades Hidrogeológicas e captações subterrâneas.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Considerações pontuais sobre Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos.
A disposição inadequada dos resíduos sólidos pode ser considerada uma das
principais causas – junto com o lançamento clandestino de esgotos, do
comprometimento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. No caso dos
superficiais, o despejo de resíduos pode ocorrer de forma direta (lançamento no
próprio rio), ou indireta (lançado em qualquer lugar e transportado pelo vento e pela
chuva para o rio) e tem consequências na própria dinâmica fluvial e dos ecossistemas
aquáticos. O despejo de resíduos nos rios prejudica a qualidade da água, desvaloriza
a paisagem, obstrui estruturas de drenagem e pode contribuir para a ocorrência de
enchentes e inundações. No caso dos recursos subterrâneos, o despejo de resíduos
pode contaminar o solo e comprometer o acesso de água potável por parte de
comunidades inteiras ou até mesmo inviabilizar a utilização de um poço tubular.
A depender da forma de tratamento e disposição, os RSAN configuram-se
como uma das tipologias mais nocivas aos recursos hídricos. Os resíduos oriundos de
Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), fossas de esgoto individual (rudimentares)
e galerias pluviais, normalmente são descartados diretamente nos corpos hídricos.
Conforme apontou o PERS/PR (2017), em muitos municípios, as empresas privadas
que executam a limpeza de fossas sépticas, trabalham sem nenhuma fiscalização
e/ou licenciamento, de forma que, muitas vezes a destinação dos resíduos é realizada
diretamente nos corpos hídricos.
Além disso, os demais resíduos como RSA, RSU e RSM também assumem
grande pressão sobre a segurança hídrica, pois os mesmos originam substâncias
altamente poluidoras que podem atingir aquíferos e mananciais, das quais se pode
destacar: o chorume, as embalagens de químicos agrícolas (fertilizantes, defensivos
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agrícolas), os medicamentos veterinários, os rejeitos de mineração contendo metais
pesados, os combustíveis, os acidentes ambientais, entre outros.

3.3.

Caracterização Socioeconômica

O presente tópico apresenta a caracterização socioeconômica do município de
Guarapuava. Este estudo foi conduzido visando dimensionar as formas e as
condições sob as quais as populações ocupam o território e se apropriam dos
recursos naturais disponíveis, permitindo o reconhecimento da distribuição espacial
da população e das atividades econômicas e sociais, bem como a tomada de
decisões mais assertivas. Deste modo, foram objetos de análise a inserção regional, a
dinâmica populacional, a organização territorial, as condições de vida e a dinâmica
econômica.
Os dados analisados consistem em indicadores demográficos, sociais e
econômicos, disponibilizados por instituições governamentais e institutos de
pesquisa, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES); Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA); Fundação João Pinheiro (FJP); Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA); Ministérios da Educação, Saúde, Cidadania, Economia e
Desenvolvimento Regional; e Secretarias de Estado do Governo do Paraná.

3.3.1. Inserção Regional
Um importante subsídio para o planejamento de políticas setoriais e territoriais
refere-se à compreensão da configuração das redes urbanas, aqui entendidas
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enquanto conjuntos de centros funcionalmente articulados, por meio dos quais
produção, circulação e consumo efetivamente se realizam – sendo as cidades polos
organizadores de processos econômicos e sociais –, e que refletem e reforçam os
contextos político, econômico, social e cultural de um território (CORRÊA, 1989).
Dentre os estudos que tratam das redes urbanas brasileiras, destacam-se os
elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apresentados
nos documentos “Regiões de Influência das Cidades (REGIC)” e “Divisão UrbanoRegional” (IBGE, 2008, 2013).
Em 2007, o REGIC identificou os principais centros urbanos do país, assim como
as regiões de influência associadas a cada um deles. Foram consideradas as redes de
interação que conectam as localidades, o que permitiu a identificação das ligações de
complementaridade e/ou hierárquicas e resultou no mapeamento detalhado das
relações estabelecidas e da articulação das redes no território. Deste modo, pode-se
compreender as relações sociais vigentes e os padrões espaciais resultantes, sobre os
quais atuam as políticas públicas e os agentes sociais e econômicos comuns. Os
centros urbanos foram classificados em cinco grandes níveis hierárquicos: (1)
Metrópoles – 12 principais centros urbanos do país, caracterizadas pelo grande porte
e por fortes relacionamentos entre si, e que, em geral, possuem extensa área de
influência; (2) Capitais regionais – 70 centros, os quais se relacionam com o extrato
superior, apresentam capacidade de gestão imediatamente inferior ao das
metrópoles, exercem influência de âmbito regional, sendo referidas como destino,
para um conjunto de atividades, por um grande número de municípios; (3) Centros
sub-regionais – 169 centros, que apresentam atividades de gestão menos complexas,
com área de atuação mais reduzida; (4) Centros de zona – 556 centros, de menor
porte e com atuação restrita à sua área imediata; (5) Centros locais – 4.473 centros,
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cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites municipais, servindo apenas
aos seus habitantes. (IBGE, 2008)
A partir da estrutura conceitual-metodológica do REGIC, considerando os fluxos
articulados pela rede urbana do país, em 2013 o IBGE identificou regiões formadas
em torno de centros urbanos, estabelecendo-se relacionamentos entre agentes e
empresas nos respectivos territórios. Estas regiões constituem espaços pautados
numa organização em rede, onde os centros de gestão do território e os fluxos de
informações, pessoas, bens e serviços determinam as vinculações e o arranjo
regional. Os resultados definiram um recorte territorial em três escalas de referência,
quais sejam: (1) Regiões Ampliadas de Articulação Urbana – 14 regiões,
caracterizadas pelo comando sobre o território nacional, diluindo as fronteiras
estaduais e do Distrito Federal; (2) Regiões Intermediárias de Articulação Urbana –
161 regiões, resultantes da subdivisão das Regiões Ampliadas, com centralidades
medianas no conjunto da classificação, possuem capacidade de polarizar um grande
número de municípios no atendimento a bens e serviços de alta complexidade, e
concentram atividades de gestão (pública e privada), articulando órgãos e empresas
privadas na escala regional; e (3) Regiões Imediatas de Articulação Urbana – 482
regiões, resultantes da subdivisão das Regiões Intermediárias, possuem capacidade
de atendimento às demandas de amplitudes mais restritas, e refletem em grande
parte a área vivida pela população e seu deslocamento cotidiano para o
fornecimento e busca de bens e serviços corriqueiros. (IGBE, 2013)
No contexto destes recortes espaciais, de acordo com a hierarquia urbana
estabelecida pelo REGIC em 2007, compondo a rede superior de influência da
metrópole Curitiba/PR, o município de Guarapuava é classificado como centro subregional, com projeção em 18 municípios, sendo 3 centros de zona (Pitanga,
Prudentópolis e Quedas do Iguaçu) e 15 centros locais (dos quais 9 diretamente
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polarizados por Guarapuava)1. No que se refere aos fluxos de articulação urbana
identificados em 2013, o município é polo da Região Intermediária de Articulação
Urbana de Guarapuava (uma das quatorze subdivisões da Região Ampliada de
Articulação Urbana de Curitiba2), abrangendo 16 municípios paranaenses, agrupados
em duas Regiões Imediatas de Articulação Urbana: Guarapuava3 e Pitanga4. (IBGE,
2008, 2013)
Os referidos estudos acerca da dinâmica urbana subsidiaram a atual
regionalização brasileira proposta pelo IBGE. Tendo em vista contribuir para a
compreensão da organização do território nacional, bem como subsidiar o Governo
Federal e os poderes estaduais e municipais na implantação e gestão de políticas
públicas e investimentos, desde a década de 1940 o IBGE propõe divisões regionais
mais detalhadas do país, baseadas em agrupamentos de municípios. Contando com
revisões periódicas, esta proposta de regionalização constitui a base territorial oficial
utilizada para fins de levantamento e divulgação de dados estatísticos do IBGE.
Apresentada em 2017, no documento “Divisão Regional do Brasil”, a atual
regionalização agrupa as unidades da federação em

Regiões Geográficas

Intermediárias (RGInt) e Regiões Geográficas Imediatas (RGI). Substituindo o recorte
1

Guarapuava polariza diretamente os centros locais de Campina do Simão, Candói, Cantagalo,
Goioxim, Inácio Martins, Palmital, Pinhão, Reserva do Iguaçu e Turvo; Pitanga polariza os centros locais
de Boa Ventura de São Roque, Laranjal, Nova Tebas e Santa Maria do Oeste; Prudentópolis polariza o
centro local de Guamiranga; e Quedas do Iguaçu polariza o centro local de Espigão do Alto Iguaçu
(IBGE, 2008).
2
As subdivisões (Regiões Intermediárias) da Região Ampliada de Articulação Urbana de Curitiba são:
Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama, com
núcleos no estado do Paraná; e Blumenau, Caçador, Florianópolis, Joinville e Lages, com núcleos no
estado de Santa Catarina (IBGE, 2013).
3
A Região Imediata de Articulação Urbana de Guarapuava é composta por 12 municípios: Campina do
Simão, Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Laranjal, Palmital,
Pinhão, Reserva do Iguaçu e Turvo (IBGE, 2013).
4
A Região Imediata de Articulação Urbana de Pitanga é composta por 4 municípios: Boa Ventura de
São Roque, Nova Tebas, Pitanga e Santa Maria do Oeste (IBGE, 2013).
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regional precedente, que estabelecia unidades mesorregionais e microrregionais
(IBGE, 1990), o recorte do território brasileiro em RGInt e RGI incorpora os processos
sociais, políticos e econômicos ocorridos no país ao longo das últimas três décadas.
Este novo quadro tem como referência outros estudos regionais do IBGE, assim como
as análises e expectativas de órgãos de planejamento estaduais, e baseia-se na
identificação de cidades-polo e dos municípios a elas vinculados, considerando
elementos como rede urbana, classificação hierárquica dos centros urbanos e fluxos
de gestão. Neste sentido, tendo como principal elemento de referência a rede
urbana, as RGI constituem estruturas a partir de centros urbanos próximos, para a
satisfação de imediatas das populações, tais como busca de bens de consumo,
trabalho e prestação de serviços. Por sua vez, as RGInt organizam o território e
correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da Federação e as RGI,
articulando estas últimas por meio de um polo de hierarquia superior diferenciado, a
partir dos fluxos de gestão (público e privado) e da existência de funções urbanas de
maior complexidade (IBGE, 2017b).
De acordo com a atual regionalização, corroborando a qualidade de centro subregional na hierarquia urbana brasileira, o município de Guarapuava é polo
articulador da RGInt de Guarapuava (uma das seis RGInt do Paraná5), que abrange 19
municípios, agrupados em duas RGI: Guarapuava e Pitanga (IBGE, 2008, 2017b).
Conforme apresentado na Tabela 10, a RGInt de Guarapuava está distribuída em
uma área total de 19.287,1 km2, que equivale a 9,6% do território paranaense. De
acordo com as estimativas populacionais do IBGE, em 2019 a RGInt abrigava 426.426
habitantes, correspondendo a 3,7% da população do Paraná, apresentava uma

5 As RGInt do Paraná são: Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa (IBGE,
2017b).
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densidade demográfica de 22,11 hab./km2 e um grau de urbanização de 68,2%. (IBGE,
2017b, 2019)
Polo articulador e o município mais populoso da região, Guarapuava abriga
cerca de 181,5 mil habitantes, constituindo um município de grande porte (acima de
100 mil habitantes), e concentra 42,6% do contingente populacional da RGInt e 1,6%
do contingente estadual. O município é o mais extenso do Paraná, com uma área de
3.163,4 km2, apresenta um adensamento de 57,38 hab./km2, – equivalente ao do
conjunto paranaense (57,20 hab./km2) –, e um grau de urbanização de 91,5%. (IBGE,
2017b, 2019)
Com exceção de Prudentópolis, com 52,2 mil habitantes – município de médio
porte (entre 50 mil e 100 mil habitantes) –, os demais municípios da RGInt de
Guarapuava são de pequeno porte (até 50 mil habitantes), sendo a grande maioria
com população inferior a 15 mil habitantes. Além disso, grande parte destes
municípios conta com baixo adensamento populacional (menos de 20 hab./km2) e
reduzido grau de urbanização (inferior a 55%). (IBGE, 2017b, 2019)
Tabela 10: Área, população, densidade demográfica e grau de urbanização dos municípios da
RGInt de Guarapuava e do estado do Paraná – 2019.
População1

Área territorial
Unidade
RGI de Guarapuava

km2

Densidade
Grau de
2
demográfica
urbanização
%
%
%
2
Habitantes
(%)
RGInt
RGInt PARANÁ (hab./km )

13.851,2

71,8

352.169

82,6

3,1

25,43

71,7

Guarapuava

3.163,4

16,4

181.504

42,6

1,6

57,38

91,5

Prudentópolis

2.257,7

11,7

52.241

12,3

0,5

23,14

48,8

Pinhão

2.003,7

10,4

32.391

7,6

0,3

16,17

51,8

Candói

1.509,6

7,8

15.979

3,7

0,1

10,58

51,5

Cantagalo

583,1

3,0

13.317

3,1

0,1

22,84

71,0

Turvo

934,8

4,8

13.215

3,1

0,1

14,14

39,2

Inácio Martins

938,6

4,9

11.125

2,6

0,1

11,85

68,8
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População1

Área territorial
Unidade

km2

Densidade
Grau de
demográfica urbanização2
%
%
%
2
Habitantes
(%)
RGInt
RGInt PARANÁ (hab./km )

Guamiranga

243,5

1,3

8.739

2,0

0,1

35,88

29,7

Reserva do Iguaçu

832,7

4,3

8.010

1,9

0,1

9,62

55,1

Goioxim

702,8

3,6

7.111

1,7

0,1

10,12

23,8

Foz do Jordão

230,8

1,2

4.650

1,1

0,04

20,15

75,7

Campina do
Simão

450,3

2,3

3.887

0,9

0,03

8,63

35,7

5.435,9

28,2

74.257

17,4

0,6

13,66

51,3

Pitanga

1.664,8

8,6

30.310

7,1

0,3

18,21

70,3

Palmital

817,6

4,2

13.172

3,1

0,1

16,11

53,7

Santa Maria do
Oeste

831,6

4,3

9.615

2,3

0,1

11,56

29,1

Boa Ventura de
São Roque

621,4

3,2

6.387

1,5

0,1

10,28

25,2

Laranjal

558,6

2,9

5.852

1,4

0,1

10,48

35,2

Nova Tebas

545,5

2,8

5.649

1,3

0,05

10,36

41,1

Mato Rico

396,4

2,1

3.272

0,8

0,03

8,26

27,5

RGInt de
Guarapuava

19.287,1

100,0

426.426

100,0

3,7

22,11

68,2

PARANÁ

199.879,5

-

11.433.957

-

100,0

57,20

88,4

RGI de Pitanga

1

2

Nota: População estimada por IBGE (2019). População urbana e de 2019 calculada por EnvEx
Engenharia e Consultoria.
Fonte: IBGE (2017b, 2019), ITCG (2019).

3.3.2. Dinâmica Populacional
Evolução da População
A análise da evolução populacional ocorrida nas últimas décadas revela que a
RGInt de Guarapuava continua apresentando baixo ritmo de crescimento
populacional, tendo a maioria dos municípios registrado taxas geométricas de
crescimento (TGC) negativas, sugerindo um cenário com menor capacidade de

PMGIRS/GUARAPUAVA
117

VERSÃO PRELIMINAR

retenção e atração populacional. Embora positivas, as taxas registradas pelo
município polo foram inferiores às do conjunto paranaense, assim como indicativas
de perdas populacionais por emigração. (IBGE, 1991, 2000, 2010, 2019)
Conforme ilustrado na Figura 22 e detalhado na Tabela 11, entre os anos 1991 e
2000 o município de Guarapuava registrou um decréscimo de aproximadamente 3%
em seu contingente populacional, que caiu de 159,6 mil para 155,1 mil habitantes,
esvaziando as áreas rurais. Esta queda populacional deve-se principalmente ao
desmembramento do distrito de Campina do Simão (elevado à categoria de
município em 1995), que abrigava uma parcela significativa da população rural
guarapuavana. (IBGE, 1991, 2000)
Este cenário resultou na diminuição de quase 70% do contingente da população
rural de Guarapuava, que passou de 43,4 mil habitantes, em 1991, para 13,4 mil
habitantes em 2000, com uma TGC de -12,20% a.a. Noutro sentido, neste período a
TGC da população urbana correspondeu a 2,23% a.a. contribuindo para a
consolidação do processo de urbanização de Guarapuava, que em 2000 já
apresentava um grau de urbanização de aproximadamente 91%. No entanto, vale
destacar que esta TGC foi inferior às registradas pela RGInt (3,73% a.a.), pelas RGI de
Guarapuava (3,69% a.a.) e de Pitanga (4,01% a.a.), assim como pelo conjunto
paranaense (2,57% a.a.). (IBGE, 1991, 2000)
No último período censitário, entre os anos 2000 e 2010, diferentemente da
maioria dos municípios da RGInt (12 dos 19 municípios), os quais registraram perdas
populacionais que resultaram em TGC negativas, Guarapuava contou com um
acréscimo de 12,1 mil habitantes, passando de 155,1 mil para 167,3 mil habitantes, o
que correspondeu a um aumento de 7,8%, com uma TGC de 0,76% a.a. Vale ressaltar
que, além de baixa e inferior à do conjunto paranaense (0,89% a.a.), a TGC da
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população total de Guarapuava foi a 3ª maior da RGInt, sendo superada pelas taxas
dos municípios, de pequeno porte, de Guamiranga (1,03% a.a.) e Reserva do Iguaçu
(0,90% a.a.). Os incrementos populacionais de Guarapuava neste período ocorreram
especialmente no contingente da população urbana, que cresceu de 141,6 mil para
152,9 mil habitantes, com uma TGC de 0,77% a.a., a qual novamente figurou abaixo
das registradas pela RGInt (1,09% a.a.), pelas RGI de Guarapuava (1,11% a.a.) e de
Pitanga (0,96% a.a.), e pelo conjunto paranaense (1,36% a.a.). (IBGE, 2000, 2010)
De acordo com as estimativas populacionais do IBGE, no período 2010/2019,
ainda que de maneira tímida, a variação da TGC de Guarapuava foi superior à do
conjunto estadual: enquanto a TGC do Paraná aumentou 0,13 p.p., passando para
1,01% a.a., a taxa do município aumentou 0,15 p.p., passando para 0,91% a.a. Nota-se
na RGInt a manutenção do cenário do período anterior, com a maioria dos
municípios registrando TGC negativas, sendo a taxa de Guarapuava novamente
inferior às de Guamiranga (1,13% a.a.) e de Reserva do Iguaçu (1,03% a.a.).
Entre os anos 2010 e 2019 Guarapuava contou com um acréscimo de 14,1 mil
habitantes, passando de 167,3 mil para 181,5 mil, o que correspondeu a um
incremento de 8,5% no contingente populacional. O município também registou um
ligeiro aumento no ritmo de crescimento, tanto nas áreas urbanas como nas rurais,
cujas TGC subiram cerca de 0,15 p.p., passando, respectivamente, de 0,77% a.a. para
0,92% a.a., e de 0,63% a.a. para 0,79% a.a., mantendo um grau de urbanização de
aproximadamente 91%. (IBGE, 2010, 2019)
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Figura 22: Evolução da população, total e por situação de domicílio, do município de
Guarapuava – 1991, 2000, 2010, 2019.
Nota: Populações urbana e rural de 2019 calculadas por EnvEx Engenharia e Consultoria.
Fonte: IBGE (1991, 2000, 2010, 2019).

Tabela 11: Taxa geométrica de crescimento (TGC) da população, total e por situação de
domicílio, dos municípios da RGInt de Guarapuava e do estado do Paraná – 1991/2000,
2000/2010, 2010/2019.
Situação / Período / TGC (% a.a.)
Unidade

RGI de Guarapuava

Total

Urbana

Rural

1991/ 2000/ 2010/ 1991/ 2000/ 2010/ 1991/ 2000/ 2010/
2000 2010 2019 2000 2010 20191 2000 2010 20191
0,73

0,50

0,68

3,69

1,11

1,00

-3,25

-0,75

-0,08

Guarapuava

-0,32

0,76

0,91

2,23

0,77

0,92

-12,20

0,63

0,79

Prudentópolis

-0,16

0,52

0,76

5,39

2,08

1,43

-2,61

-0,64

0,16

Pinhão

-2,30

0,62

0,78

2,85

1,10

1,02

-5,47

0,15

0,53

Candói

-

0,55

0,72

-

3,14

1,78

-

-1,25

-0,30

Cantagalo

-7,36

0,11

0,31

2,83

1,53

1,17

-13,27 -2,11

-1,53

Turvo

0,30

-0,51

-0,49

4,37

1,91

0,29

-0,97

-1,65

-0,96

Inácio Martins

-2,51

-0,02

0,18

5,53

4,43

2,21

-5,32

-3,84

-3,22

Guamiranga

-

1,03

1,13

-

3,22

1,69

-

0,28

0,90

Reserva do Iguaçu

-

0,90

1,03

-

1,58

1,37

-

0,19

0,62

Goioxim

-

-0,75

-0,59

-

-0,42

-0,43

-

-0,84

-0,64
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Situação / Período / TGC (% a.a.)
Unidade

Total

Urbana

Rural

1991/ 2000/ 2010/ 1991/ 2000/ 2010/ 1991/ 2000/ 2010/
2000 2010 2019 2000 2010 20191 2000 2010 20191

Foz do Jordão

-

-1,61

-1,69

-

-0,93

-1,21

-

-3,20

-3,04

Campina do Simão

-

-0,68

-0,53

-

0,96

-0,02

-

-1,43

-0,80

-1,33

-1,26

-1,25

4,01

0,96

-0,16

-3,52

-2,82

-2,28

Pitanga

-6,32

-0,94

-0,82

0,78

1,16

0,38

-10,47 -3,68

-3,19

Palmital

-3,93

-1,31

-1,33

3,27

0,31

-0,49

-7,08

-2,67

-2,23

Santa Maria do Oeste

-

-1,69

-1,97

-

0,11

-1,51

-

-2,30

-2,15

Boa Ventura de São Roque

-

-0,34

-0,29

-

3,64

0,47

-

-1,28

-0,53

Laranjal

-

-1,12

-0,92

-

3,01

0,16

-

-2,56

-1,46

Nova Tebas

-6,64

-2,45

-2,95

4,40

-0,90

-2,40

-9,46

-3,31

-3,32

Mato Rico

-

-1,62

-1,70

-

3,91

-0,67

-

-2,91

-2,07

RGInt de Guarapuava

0,22

0,12

0,32

3,73

1,09

0,84

-3,35

-1,44

-0,72

PARANÁ

1,39

0,89

1,01

2,57

1,36

1,41

-2,59

-1,48

-1,62

RGI de Pitanga

1

Nota: Populações urbana e rural de 2019 calculadas por EnvEx Engenharia e Consultoria.
Fonte: IBGE (1991, 2000, 2010, 2017b, 2019).

Faz-se necessário destacar que, tal como as do conjunto paranaense, as TGC da
população total de Guarapuava registradas nos períodos 2000/2010 e 2010/2019,
embora positivas, são consideradas baixas, o que revela perdas relativas de
população em função da emigração (IBGE, 1991, 2000, 2010). Os resultados da
mensuração indireta do saldo migratório corroboram esta interpretação.
Em função da ausência de estatísticas oficiais sobre as migrações, especialmente
nos contextos municipais e regionais, o saldo migratório constitui um importante
indicador que permite dimensionar o papel da migração em uma população. O saldo
migratório consiste na diferença entre a imigração (entradas) e a emigração (saídas)
para uma determinada região, num dado período, sendo seu valor obtido a partir da
seguinte equação básica:
Pn – P0 = Nt – Ot + It – Et

ou

It – Et = Pn – P0 – Nt + Ot

PMGIRS/GUARAPUAVA
121

VERSÃO PRELIMINAR

Onde:
Pn = população em um instante n;
P0 = população inicial, instante 0;
Nt = nascimentos no período t (t = n – 0);
Ot = óbitos no período t (t = n – 0);
It = imigrações no período t;
Et = emigrações no período t.
Também devido à insuficiência de dados, uma das formas de mensuração
indireta do saldo migratório consiste no cálculo obtido a partir da diferença entre a
população esperada (fechada) para o final do período, com base no crescimento
vegetativo (diferença entre nascimentos e óbitos ocorridos no período), e a
população observada no final deste período 6. Para o presente trabalho foram
utilizados os dados de nascidos vivos e de mortalidade total, disponibilizados pelo
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde
(DATASUS/MS, 2020), assim como as populações recenseadas e estimada pelo IBGE
(2000, 2010, 2018).
Conforme detalhado na Tabela 12, considerando-se as datas de referência dos
Censos Demográficos do IBGE, Guarapuava registrou 29,8 mil nascimentos e 9,7 mil
óbitos no período 2000/2010, resultando num crescimento vegetativo estimado em
20 mil pessoas. Tendo em vista a população esperada para o final do período, com
base no crescimento vegetativo, estima-se que o município registrou um saldo
migratório negativo de -7,8 mil pessoas nesta década censitária. Este saldo evidencia
a baixa TGC registrada por Guarapuava no período (0,76% a.a.). (IBGE, 2000, 2010;
DATASUS/MS, 2020)
Já no período recente, entre os anos 2010 e 2018, estima-se que Guarapuava
também registrou um saldo migratório negativo, no entanto, menos expressivo. No
6

Vale ressaltar as limitações desta técnica, que não considera as pessoas que, dentro do período,
saíram e retornaram e as que entraram e saíram.
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período 2000/2018, o município registrou 22,8 mil nascimentos e 9,3 mil óbitos, com
um crescimento vegetativo estimado em 13,4 mil pessoas e um saldo migratório
estimado em aproximadamente -460 pessoas. Comparado ao do período anterior,
este saldo migratório sugere um contexto de trocas mais equilibradas entre
imigrantes e emigrantes, assim como uma tendência de diminuição do volume dos
fluxos migratórios. (IBGE, 2010, 2018; DATASUS/MS, 2020)
Tabela 12: Nascidos vivos, mortalidade total, crescimento vegetativo, populações esperadas e
observadas e saldo migratório estimado do município de Guarapuava – 2000/2010, 2010/2018.
Indicador

Período
2000/2010

2010/2018

Nascidos vivos

29.843

22.829

Mortalidade total

9.785

9.362

Crescimento vegetativo

20.058

13.467

População esperada para o final do período

175.219

180.795

População observada no final do período

167.328

180.334

Saldo migratório estimado

-7.891

-461

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018); DATASUS/MS (2020). Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria.

Estrutura Populacional
No que se refere à distribuição da população segundo o sexo, conforme
ilustrado na Figura 23, tal como observado no conjunto estadual (e nacional), na
RGInt de Guarapuava se verifica uma decrescente concentração de homens em
relação às mulheres. Com pequeno decréscimo na comparação com 1991, de acordo
com as projeções populacionais do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES), em 2020 a razão de sexo (proporção de homens e
mulheres) da RGInt equivaleu a 99,6 homens por cem mulheres, cujo índice deverá se
manter em 2030. Por sua vez, o município de Guarapuava, que desde 1991 vem
apresentando índices inferiores aos da RGInt e do conjunto paranaense, em 2020
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registrou uma razão de sexo de 95,7 homens por cem mulheres, também com
tendência de manutenção do índice para 2030. (IBGE, 1991, 2000, 2010; IPARDES,
2018)
No Brasil, de um modo geral, a razão de sexos vem declinando ao longo dos
anos em consequência da elevada mortalidade da população jovem masculina por
causas externas – que englobam acidentes e violências –, crescentemente frequentes
nos grandes centros urbanos. Assim, elevadas razões de sexos geralmente são
observadas em unidades territoriais com populações mais jovens, bem como
também naquelas marcadas por um contexto que condiciona o emprego majoritário
de mão de obra masculina, tal como ocorre no meio rural (IBGE, 1991, 2000, 2010,
2019). Neste sentido, a baixa e constante razão de sexos de Guarapuava pode estar
relacionada à estabilização do grau de urbanização, assim como ao progressivo
envelhecimento populacional do município.

Figura 23: Evolução da razão de sexo do município de Guarapuava, da RGInt de
Guarapuava e do estado do Paraná – 1991, 2000, 2010, 2019, 2030.
Fonte: IBGE (1991, 2000, 2010, 2017b); IPARDES (2018).

A análise da estrutura etária dos munícipes demonstra o declínio da razão de
dependência ocorrido nas últimas décadas, bem como sinaliza sua tendência de
reversão, tal como observado no contexto nacional. A razão de dependência consiste
na relação entre a população definida como economicamente dependente – os
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menores de 15 anos de idade e os maiores de 65 anos –, e a população definida
como potencialmente ativa – as pessoas com idade entre 15 e 64 anos. Assim, valores
elevados indicam um maior contingente de dependentes que a população em idade
produtiva deve sustentar, o que significa maiores demandas por políticas públicas,
especialmente nas áreas de educação e saúde. A razão de dependência, que desde a
década de 1970 vinha diminuindo gradativamente no Brasil, em função da queda das
taxas de fecundidade (número médio de filhos por mulher) e do paulatino
envelhecimento populacional, a partir de 2010 aponta sinais de reversão, derivada da
transição demográfica de uma população relativamente jovem para uma população
envelhecida (IBGE, 2010).
Conforme ilustrado na Figura 24, em 1991 o município de Guarapuava
apresentava uma razão de dependência de 64,2, o que equivale a dizer que para cada
grupo de cem pessoas havia potencialmente cerca de 64 dependentes. Já em 2000
este índice caiu para 56,6, em 2010, para 46,3 e, em 2020, para 44,2. De acordo com
as projeções demográficas, em 2030, tal como na RGInt e no conjunto paranaense,
em Guarapuava a curva da razão de dependência já se mostrará invertida, com o
índice subindo para 50,3 dependentes para cada grupo de cem. (IBGE, 1991, 2000,
2010, 2019; IPARDES, 2018)

Figura 24: Evolução da razão de dependência do município de Guarapuava, da RGInt de
Guarapuava e do estado do Paraná – 1991, 2000, 2010, 2019, 2030.
Fonte: IBGE (1991, 2000, 2010, 2017b, 2019); IPARDES (2018).
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A Figura 25 e a Figura 26 ilustram as transformações na estrutura etária das
populações censitárias e projetadas de Guarapuava no período 1991/2030, através
das pirâmides etárias do município. Nota-se o estreitamentos das bases, em função
da queda da fecundidade, e o concomitante alargamento dos topos, evidenciando o
processo de envelhecimento da população (IBGE, 1991, 2000, 2010, 2019; IPARDES,
2018).

Figura 25: Pirâmides etárias da população censitária, por sexo, do município de
Guarapuava – 1991, 2000, 2010.
Fonte: IBGE (1991, 2000, 2010).

Figura 26: Pirâmides etárias da população censitária e projetada, por sexo, do
município de Guarapuava – 2010, 2020, 2030.
Fonte: IBGE (2010, 2019); IPARDES (2018).
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3.3.3. Organização Territorial
Instrumentos e Ordenamento
No que diz respeito aos instrumentos legais municipais que orientam as
políticas de desenvolvimento e planejamento territorial e de expansão urbana,
Guarapuava conta com Plano Diretor referente ao decênio 2016/2026, instituído pela
Lei Complementar nº 70/2016, que estabelece diretrizes para implementação das
políticas de desenvolvimento urbano do município. De acordo com os dados
disponibilizados pelo Conselho do Plano Diretor de Guarapuava (CONCIDADE), a
legislação correlata ao zoneamento, uso e ocupação do solo também é composta
pelas seguintes leis: Lei Complementar nº 112/2019 (perímetro urbano do distrito
Sede); Lei Complementar nº 69/2016 (zoneamento, uso e ocupação das áreas
urbanas), alterada pelas Leis Complementares nº 76/2017 e nº 101/2018; Lei nº
2.398/2015 (perímetro urbano do distrito de Atalaia); Lei Complementar nº 047/2014
(zoneamento, uso e ocupação das áreas urbanas do distrito de Entre Rios); Lei nº
2.302/2014 (perímetro urbano do distrito de Palmeirinha); e pela Lei nº 2.261/2014
(perímetro urbano da Colônia Vitória, do distrito de Entre Rios). (CONCIDADE, 2020;
GUARAPUAVA, 2014a, 2014b, 2014c, 2015, 2016, 2017a, 2018, 2019a)
De acordo com a legislação vigente, o município de Guarapuava é constituído
de seis distritos administrativos, quais sejam, Sede, Atalaia, Entre Rios (composto
pelas colônias Vitória, Cachoeira, Socorro, Samambaia e Jordãozinho), Palmeirinha,
Guará e Guairacá. Tal como ilustrado na Figura 27, os distritos Sede e Entre Rios são
os mais extensos e ocupam, respectivamente, 29,4% e 28,2% do território municipal.
Em seguida estão as porções ocupadas pelos distritos de Guará (15,9%), Guairacá
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(14,4%), Palmeirinha (8%) e Atalaia (4%). (GUARAPUAVA, 2016; ITCG apud
SEDU/PARANACIDADE, 2020).
Considerando-se a distribuição da população no território, de acordo com os
dados do último Censo Demográfico do IBGE, em 2010 grande parte ocupava o
distrito Sede, que concentrava quase 90% dos habitantes. Em seguida, destaca-se o
contingente do distrito Entre Rios, que abrigava 6,2% dos munícipes, distribuídos nas
cinco colônias. Já os demais distritos participaram com percentuais menos
expressivos: Palmeirinha (2,6%), Guará (2,3%), Guairacá (1%) e Atalaia (0,2%). (IBGE,
2010)

Figura 27: Percentual de área territorial e população, por distrito administrativo, do
município de Guarapuava – 2010.
Fonte: IBGE (2010); ITCG apud SEDU/PARANACIDADE (2020).

Conforme ilustrado na Figura 28, o Município está organizado em um
Macrozoneamento Territorial, composto por três tipos de zonas principais
(GUARAPUAVA, 2016):


I - Zona Rural, destinada predominantemente a atividades não urbanas,
à proteção ambiental e/ou às indicadas às atividades agrícolas,
pecuárias, florestais e agroindustriais;



II - Zona Urbana, apropriada predominantemente às funções urbanas e
que se encontram delimitadas por perímetro urbano;
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III - Zona de Expansão Urbana dos Distritos Sede, Entre Rios, Guará,
Guairacá e Palmeirinha, que, inseridas ou não no perímetro urbano, são
indicadas à expansão das atividades urbanas.
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Figura 28: Mapa do Macrozoneamento Territorial do município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria.
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Segundo definido no Plano Diretor (GUARAPUAVA, 2016), as Zonas Urbanas
estão delimitadas em Macrozoneamento de Uso e Ocupação, conforme os seguintes
mapeamentos:


I - Macrozoneamento do Distrito Sede;



II - Macrozoneamento do Distrito de Entre Rios - Colônia Vitória;



III - Macrozoneamento do Distrito de Entre Rios - Colônia Cachoeira;



IV - Macrozoneamento do Distrito de Entre Rios - Colônia Socorro;



V - Macrozoneamento do Distrito de Entre Rios - Colônia Samambaia;



VI - Macrozoneamento do Distrito de Entre Rios - Colônia Jordãozinho;



VII - Macrozoneamento do Distrito de Palmeirinha;



VIII - Macrozoneamento do Distrito do Guará;



IX - Macrozoneamento do Distrito do Guairacá;



X - Células de Planejamento, Vias de Adensamento, Vias passíveis de
Alargamento e Centros de Célula;



XI - Sistema viário - Hierarquia do Sistema Viário;



XII - Sistema Viário - Vias de Adensamento e passíveis de Alargamento;



XIII - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);



XIV - Áreas Sujeitas à Inundação e Arroios com Proibição de
Canalização.

Em relação ao distrito Sede, conforme ilustrado na Figura 29, o zoneamento do
território urbano é composto pelas seguintes zonas (GUARAPUAVA, 2016):


I - Zona Central Estendida (ZCE), fundamentada na expansão do centro
tradicional do distrito Sede, onde as condições de disponibilidade de
infraestrutura permitem maior adensamento, sendo que suas
características de uso devem preferencialmente concentrar atividades
administrativo-institucionais do serviço público, de passeio, lazer,
diversão e cultura, admitindo-se o uso habitacional e atividades
comerciais e de prestação de serviços;
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II - Zona de Densificação (ZD), fundamentada no aproveitamento e
consequentemente na maior densificação dos locais com infraestrutura
disponível e subutilizada;



III - Zona de Expansão Controlada (ZEC), destinada a evitar a expansão
em áreas carentes de infraestrutura e serviços públicos ao mesmo
tempo que pode incentivar a ocupação a medida em que se for
constatada a disponibilidade da infraestrutura;



IV - Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel (ZPBC) e da Bacia do
Rio das Pedras (ZPBRP), destinada à proteção e recuperação ambiental
e ao retardamento da chegada do fluxo de água aos leitos principais
que provocam alagamento nas áreas urbanas;



V - Zonas Industriais, destinadas principalmente às atividades de
produção, constantes do zoneamento;



VI - Zona de Expansão Urbana, nas quais as possíveis inclusões deverão
ser acompanhadas de devidas justificativas que incorporem interesse
social e soluções à infraestrutura urbana e de equipamentos
comunitários;



VII - Zonas Especiais (de Projetos Específicos, de Interesse Social, de
Controle de Gabarito, de Transição, dentre outras);



VIII - Zonas Urbanas com Características Rurais.
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Nº
1
2
3
4
5
6

Zoneamento do distrito sede
Zona Central Estendida
Zona Especial de Projetos Específicos (Sujeito a Inundação)
Zona de Expansão Urbana
Zona de Densificação
Zona de Proteção da Bacia Rio das Pedras - ZPBPRP Áreas 1 e 2
Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras - ZPBRP Áreas 3 e 4
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Nº
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zoneamento do distrito sede
Zona Especial - Entorno Aeroporto
Zona Especial - Entorno ETE
Zona Especial - Projetos Específicos
Zona Especial - Terminais de Combustível
Zona Especial de Controle de Gabarito
Zona de Expansão Controlada
Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel - ZPBC 1
Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel - ZPBC 2
Zona Urbana com características rurais
Zona Industrial I
Zona Industrial II
Zona Industrial - Eixos Industriais
Zona da Bacia do Rio Coutinho

Figura 29: Mapa do Macrozoneamento do distrito Sede do município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria.

Para o presente trabalho, vale ressaltar a delimitação das Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), que, segundo o Plano Diretor, compreendem porções
territoriais destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística e ambiental, à
utilização dos imóveis considerados vazios urbanos, à regularização fundiária e
produção de habitações de interesse social, incluindo a recuperação de imóveis
degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço
e comércio de caráter local (GUARAPUAVA, 2016). Conforme ilustrado na Figura 30,
as ZEIS (já delimitadas) estão distribuídas no território urbano do distrito Sede, sendo
compreendidas pelos seguintes tipos:


I - ZEIS 1 - áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo
loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse
social, em que haja interesse público em promover a recuperação
urbanística, a regularização fundiária, a produção de habitações de
interesse social (incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços
públicos, serviço e comércio de caráter local);



II - ZEIS 2 - áreas com predominância de glebas ou terrenos não
edificados ou subutilizados, adequados à urbanização, onde haja
interesse público para implantação de empreendimentos habitacionais
de interesse social (incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços
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públicos, serviços e comércio de caráter local), respeitadas as restrições
ambientais que porventura possam ser detectadas nas áreas;


III - ZEIS 3 - áreas abrangidas pelo perímetro de inundação do Rio
Cascavel, Rio Xarquinho, Arroio Barro Preto, Arroio Carro Quebrado,
Arroio do Engenho, Arroio Pocinho e fundos de vale, prioritárias para
proteção ambiental, implantação de parques, equipamentos sociais,
culturais e espaços públicos de lazer.
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Figura 30: Mapa das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do distrito Sede do
município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria.

PMGIRS/GUARAPUAVA
136

VERSÃO PRELIMINAR

Áreas Urbanizadas
Tal como se observa em todo o contexto nacional, em Guarapuava as áreas
urbanizadas possuem baixa representatividade em relação à área total do município.
De acordo com o cruzamento de dados da legislação municipal, referentes aos
perímetros urbanos, e do até então denominado Instituto de Terras, Cartografia e
Geologia do Paraná (ITCG) – atual Instituto Água e Terra (IAT) –, Guarapuava
apresenta cerca de 97 km2 de porções inseridas em perímetro urbano, o que
representa aproximadamente 3% do território municipal. Conforme pode ser
observado no mapa do Macrozoneamento Territorial (Figura 28), a maior porção
inserida em perímetro urbano está no distrito Sede (75 km2), seguida das porções
dos distritos de Entre Rios (13 km2, sendo quase 7 km2 somente na Colônia Vitória) e
Guairacá

(4

km2).

(GUARAPUAVA, 2014a,

2014b,

2015,

2019;

ITCG

apud

SEDU/PARANACIDADE, 2020)
No que se refere à participação das áreas urbanizadas no contexto distrital,
conforme ilustrado na Figura 31, o distrito Sede conta com o percentual significativo
de aproximadamente 8% de seu território inserido em perímetro urbano. Já no
distrito de Entre Rios, que apresenta a segunda maior porção inserira em perímetro
urbano, a extensão total dos perímetros das cinco colônias representa 1,5% do
território distrital. No caso dos demais distritos, estes percentuais são menos
expressivos e correspondem a menos de 1%. (GUARAPUAVA, 2014a, 2014b, 2015,
2019; ITCG apud SEDU/PARANACIDADE, 2020)
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Figura 31: Percentual de área ocupada por território rural e perímetro urbano, total e
por distrito administrativo, do município de Guarapuava – 2019.
Fonte: GUARAPUAVA (2014a, 2014b, 2015, 2019); ITCG apud SEDU/PARANACIDADE (2020).

Em relação à distribuição das populações urbanas e rurais nos distritos, segundo
os dados do último Censo Demográfico do IBGE, ilustrados na Figura 32, em 2010 o
distrito Sede contava com quase 97% de seus habitantes situados em áreas urbanas,
índice superior ao do município (91,4%). Também se destacaram os contingentes de
populações urbanas dos distritos de Entre Rios (62,2%) e Palmeirinha (76,7%). Já nos
distritos de Guará e Guairacá, pequena parte dos habitantes residiam em áreas
urbanas, respetivamente, 25,6% e 13,1%. Por sua vez, o distrito de Atalaia não
registou população em área urbana. (IBGE, 2010)

Figura 32: Percentual de população urbana e rural, total e por distrito administrativo,
do município de Guarapuava – 2010.
Fonte: IBGE (2010).

Apesar da baixa representatividade quanto à dimensão, as áreas urbanizadas de
Guarapuava, especialmente do Distrito Sede, exercem um papel fundamental de
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suporte às populações e atividades rurais. No caso da sede urbana, além de abrigar
quase 90% do contingente populacional de Guarapuava, seu território concentra
comércios e serviços (administrativos, de educação, saúde, assistência social) e
fornece bases para o escoamento das produções. Neste sentido, cabe destacar o
papel de Guarapuava na rede urbana regional: enquanto centro sub-regional e polo
articulador de seu território, o município se apresenta como a primeira referência da
oferta de serviços, de dinamismo econômico e de gestão territorial para um conjunto
significativos de municípios (IBGE, 2008, 2017b).

Estrutura Fundiária
Em relação aos usos antrópicos rurais, Guarapuava conta com um grupo de
estabelecimentos rurais, onde são desenvolvidas principalmente atividades agrícolas,
pecuárias e florestais. De acordo com os dados do último Censo Agropecuário
realizado pelo IBGE, em 2017 o município contava com 2.134 estabelecimentos, os
quais totalizaram uma área ocupada de aproximadamente 207,5 mil hectares, o que
representa cerca de 65% do atual território municipal (IBGE, 2017a; ITCG, 2019).
A análise dos dados registrados na década anterior revela uma redução do
número de estabelecimentos rurais, mas significativa ampliação da área total
ocupada. Entre os anos 2006 e 2017, o número de estabelecimentos de Guarapuava
diminuiu 22,1%, índice superior ao da média paranaense (17,8%), assim como ao de
sua RGInt (14%). Não obstante, no período 2006/2017, ao contrário do conjunto
estadual, que registrou uma queda de 4,2% da área total ocupada por
estabelecimentos rurais, o município de Guarapuava registrou um aumento
significativo de 19,4% desta área. (IBGE, 2006, 2017a)
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Uma das formas de compreender a estrutura fundiária de determinada região é
por meio da análise do valor de módulo fiscal, que consiste em uma unidade de
medida fixada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
servindo como parâmetro para classificação fundiária do imóvel rural quanto à sua
dimensão. Em tese, o módulo fiscal corresponde à área mínima necessária a uma
propriedade rural para que sua exploração seja economicamente viável, portanto, seu
valor varia de acordo com cada município, sendo definido a partir de vários fatores,
tais como qualidade do solo, relevo, capacidade produtiva, acesso, etc. No que diz
respeito à dimensão, de acordo com a Lei Federal Nº 8.629/1993, as propriedades
são classificadas como: minifúndios, as inferiores a um módulo fiscal; pequenas
propriedades, as entre um e 4 módulos fiscais; médias propriedades, as entre 4 e 15
módulos fiscais; e grandes propriedades, as superiores a 15 módulos fiscais. (BRASIL,
1993)
Em Guarapuava, uma vez que o módulo fiscal corresponde a 18 hectares, as
propriedades rurais são assim classificadas: minifúndios, as com até 18 hectares;
pequenas propriedades, as com área entre 18 e 72 hectares; médias propriedades, as
com área entre 72 e 270 hectares; e grandes propriedades, as com áreas superiores a
270 hectares7 (BRASIL, 1993; INCRA, 2013).
A análise da distribuição dos estabelecimentos rurais do município segundo a
classificação fundiária revela a manutenção da predominância de minifúndios e, em
menor proporção, de pequenas propriedades. Conforme ilustrado na Figura 33, tanto
em 2006 como em 2017, os minifúndios e as pequenas propriedades representaram
7

Para a presente análise, uma vez que os dados disponibilizados pelo IBGE apontam outros grupos de
áreas, foram considerados no município de Guarapuava: minifúndios, os estabelecimentos com área
inferior a 20 hectares; pequenas propriedades, os estabelecimentos com área entre 20 e 100 hectares;
médias propriedades, os estabelecimentos entre 100 e 500 hectares; e grandes propriedades, os
estabelecimentos com área superior a 500 hectares.
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cerca de 85% dos estabelecimentos rurais de Guarapuava. No período 2006/2017
nota-se uma redução na participação relativa do número de minifúndios, que caiu de
67,7% para 61,9%, concomitantemente ao aumento da participação das pequenas
propriedades, que subiu de 18,7% para 23,7%. (IBGE, 2006, 2017a).
Não obstante, tal como na maioria das regiões do país, caracterizadas pela
expressiva concentração fundiária, em Guarapuava as médias e grandes propriedades
ainda ocupam parte significativa das terras. Em 2017 estas propriedades
corresponderam a 14,4% dos estabelecimentos rurais, mas ocuparam quase 85% da
área total. Destaca-se também o significativo aumento da participação relativa da
área ocupada pelas grandes propriedades, de 8,1 p.p., subindo de 50,7%, em 2006,
para 58,8% em 2017. (IBGE, 2006, 2017a)

Figura 33: Evolução do percentual de estabelecimentos rurais e da área ocupada, por
classificação fundiária, do município de Guarapuava – 2006, 2017.
Fonte: IBGE (2006, 2017a).

Os dados do Censo Agropecuário do IBGE também evidenciam uma importante
característica de Guarapuava, tal como do estado do Paraná, que é o exercício da
agricultura familiar. Em linhas gerais, o agricultor familiar é aquele que dirige o
próprio estabelecimento ou empreendimento, em área não maior do que 4 módulos
fiscais, tendo como mão-de-obra predominantemente a própria família, e cuja renda
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familiar seja composta por um percentual mínimo originado das atividades
vinculadas ao seu estabelecimento ou empreendimento (BRASIL, 2006) 8. Importante
destacar que, de um modo geral, a agricultura familiar apresenta-se menos intensiva
do que a convencional, especialmente no que diz respeito ao uso de insumos
externos, o que reduz impactos ambientais.
Conforme ilustrado na Figura 34, apesar da redução de 3,5 p.p. na comparação
com 2006, em 2017 o percentual de estabelecimentos dirigidos por agricultores
familiares prevaleceu em Guarapuava, correspondendo a aproximadamente 60% dos
estabelecimentos rurais do município. Não obstante, notadamente em função da
condição de minifúndio, a área ocupada pela agricultura familiar no município é
significativamente inferior à área ocupada pela agricultura convencional: com ligeira
redução de 0,2 p.p. no período 2006/2017, a área ocupada pela agricultura familiar
equivaleu a 12,6% em 2017. (IBGE, 2006, 2017a)

Figura 34: Evolução do percentual de estabelecimentos rurais e da área ocupada, por
tipo de prática agrícola, do município de Guarapuava – 2006, 2017.
Fonte: IBGE (2006, 2017a).

8

Estas são as principais características do conceito de agricultura familiar disposto na Lei Federal Nº
11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, e adotado na realização do Censo Agropecuário (IBGE,
2006, 2017a).
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Os dados referentes aos grupos de atividades econômicas principais dos
estabelecimentos rurais evidenciam a relevância das atividades agropecuárias no
município, bem como sinalizam uma expansão da produção florestal (IBGE, 2006,
2017a).
Conforme detalhado na Tabela 13, com um aumento de 8,8% no número de
estabelecimentos e de 25% na área ocupada no período 2006/2017, a produção de
lavouras temporárias foi a principal atividade de 890 estabelecimentos rurais do
município (41,7% do total) em 2017, os quais totalizaram uma área ocupada de 116,4
mil hectares (56,1% do total). As atividades da pecuária e criação de outros animais
também se mantiveram predominantes em 2017, mas tanto o número de
estabelecimentos

como

a

área

ocupada

por

estas

atividades

diminuíram

significativamente na comparação com 2006: o número reduziu 35,5%, passando
para 873 estabelecimentos (40,9% do total), e a área ocupada diminuiu 15,9%,
passando para 44,9 mil hectares (21,7% do total). (IBGE, 2006, 2017a)
No período 2006/2017, os números de estabelecimentos de produções de
florestas nativas e plantadas também diminuíram, mas as áreas ocupadas por estas
atividades aumentaram consideravelmente. A produção de florestas nativas contou
com uma queda de 8,9% no número de estabelecimentos, passando para 123 (5,8%
do total), enquanto a área ocupada quase triplicou (290,4%), passando para 10,4 mil
hectares (5% do total). Já a produção de florestas plantadas registou uma queda de
28,1% do número de estabelecimentos, passando para 105 (4,9% do total), e um
aumento de 90,2% da área ocupada, passando para 33,7 mil hectares (16,2% do
total). (IBGE, 2006, 2017a)
Também vale destacar a redução das atividades da horticultura e floricultura
entre os anos 2006 e 2017: o número de estabelecimentos reduziu 68,7%, passando
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para 78 (3,7% do total), e a área ocupada diminuiu 83,6%, passando para
aproximadamente 590 hectares (0,3% do total). (IBGE, 2006, 2017a)
Tabela 13: Número de estabelecimentos rurais e área ocupada, por grupo de atividade
econômica, do município de Guarapuava – 2006, 20017.
Grupo de atividade
econômica

Número de estabelecimentos

Área ocupada (hectares)

2006

2017

Variação
(%)

2006

2017

Variação
(%)

Produção de lavouras
temporárias

818

890

8,8

93.185

116.492

25,0

Pecuária e criação de outros
animais

1.354

873

-35,5

53.510

44.991

-15,9

Produção florestal - florestas
nativas

135

123

-8,9

2.669

10.421

290,4

Produção florestal - florestas
plantadas

146

105

-28,1

17.723

33.708

90,2

Horticultura e floricultura

249

78

-68,7

3.599

591

-83,6

Produção de lavouras
permanentes

30

56

86,7

2.925

1.214

-58,5

Outros

9

9

0,0

290

114

-50,3

TOTAL

2.741

2.134

-22,1

173.902

207.561

19,4

Fonte: IBGE (2006, 2017a).

A Figura 35 ilustra a evolução da participação relativa no total de
estabelecimentos e área ocupada entre os anos 2006 e 2017, segundo os grupos de
atividades econômicas. Destaca-se a redução das participações dos estabelecimentos
voltados à pecuária e criação de outros animais (e, em menor grau, à horticultura e
floricultura), concomitantemente ao aumento das participações dos estabelecimentos
destinados à produção de lavouras temporárias, de florestas plantadas e de florestas
nativas. (IBGE, 2006, 2017a)
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Figura 35: Evolução do percentual de estabelecimentos rurais e da área ocupada, por
grupo de atividade econômica, do município de Guarapuava – 2006, 2017.
Fonte: IBGE (2006, 2017a).

A Figura 36 apresenta a distribuição percentual da área ocupada por
estabelecimentos rurais em 2017, segundo os grupos de atividades econômicas,
ilustrando a predominância das áreas de lavouras temporárias, de pecuária e criação
de outros animais, e de produções florestais (IBGE, 2006, 2017a).

Figura 36: Distribuição percentual da área ocupada por estabelecimentos rurais, por
grupo de atividade econômica, do município de Guarapuava – 2017.
Fonte: IBGE (2017a).
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Áreas sob Regime Especial
As áreas submetidas a regimes especiais de administração e/ou proteção –
como Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas, Territórios Quilombolas,
assentamentos rurais e áreas militares –, são espaços que apresentam restrições
legais quanto ao uso e ocupação do território. Conforme ilustrado na Figura 37, o
município de Guarapuava abriga 15 áreas deste caráter, sendo 5 UCs, uma Terra
Indígena e 9 assentamentos rurais.
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Figura 37: Mapa das áreas sob regime espacial de administração e/ou proteção com
incidência no município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria.
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Unidades de Conservação

As UCs são regidas pela Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e constituem espaços territoriais,
incluindo seus respectivos recursos ambientais, com características naturais
relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, sob regime especial de
administração e garantias de proteção. As UCs são classificadas em dois grupos: as
de proteção integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, admitindo-se
apenas o uso indireto dos recursos naturais; e as de uso sustentável, cuja finalidade é
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais. (BRASIL, 2000)
Conforme detalhado na Tabela 14, Guarapuava abriga duas UCs municipais, os
Parques Naturais Municipais das Araucárias e São Francisco da Esperança, e três UCs
estaduais, a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra da Esperança, o Parque Estadual
da Serra da Esperança e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Leon Sfeir
Von Linsingen.
Pertencentes ao grupo das UCs de proteção integral, os Parques Naturais
Municipais estão sob gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Guarapuava (SEMAG) e, juntos, ocupam uma área de aproximadamente 160 hectares,
o que representa 0,05% do território municipal. O Parque Natural Municipal das
Araucárias foi criado em 1991, por meio da Lei nº 198/1991, teve seu Plano de
Manejo elaborado em 2016 e possui uma área de 76 hectares. Já o Parque Natural
Municipal São Francisco da Esperança foi criado em 2006, por meio da Lei nº
1.589/2006, ainda não conta com Plano de Manejo e possui uma área de 85 hectares.
(GUARAPUAVA, 1991, 2006; SEMAG, 2016)
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As UCs estaduais estão sob gestão do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) –
atual IAT. Pertencente ao grupo das UCs de uso sustentável, a APA Serra da
Esperança foi criada em 1992, por meio da Lei Estadual nº 9.905/1992, teve seu Plano
de Manejo concluído em 2009, e abrange porções dos municípios de Guarapuava,
Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da Vitória, Prudentópolis, Irati, Rio Azul,
Paula Freitas e Paulo Frontin. A APA está distribuída em uma área de 206.556
hectares, sendo que 51.913 hectares (25,1%) incidem no município de Guarapuava, o
que representa 16,4% do território municipal. (PARANÁ, 1992; IAP, 2009; ISA 2020b)
Localizado na porção norte da APA Serra da Esperança e pertencente ao grupo
das UCs de proteção integral, o Parque Estadual da Serra da Esperança foi criado em
2010, por meio do Decreto Estadual nº 9.110/2010, ainda não conta com Plano de
Manejo e abrange porções dos municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. O
Parque está distribuído em uma área de 6.939 hectares, sendo que 6.055 hectares
(87,3%) incidem no município de Guarapuava, o que representa 1,9% do território
municipal. (PARANÁ, 2010; ISA, 2020b)
Também localizada na APA e de proteção integral, a RPPN Leon Sfeir Von
Linsingen foi criada em 2010, por meio da Portaria nº 64/2010 e teve seu Plano de
Manejo elaborado em 2015. A RPPN é de propriedade da empresa Masisa do Brasil
Ltda., está situada na Fazenda Santo Antônio, no distrito de Guará, e possui uma área
de 466 hectares, o que representa 0,1% do território municipal. (IAP, 2010; RBG, 2015)
Tabela 14: Características das Unidades de Conservação (UC) com incidência no município de
Guarapuava.

Nome

Municípios

Grupo

Parque Natural

Guarapuava

Proteção

Área
Ano
Incidência em Guarapuava
de
Total
%
criação (hectares) hectares %
UC Município
1991

76

76

100,0

0,02
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Nome

Municípios

Municipal das
Araucárias
Parque Natural
Municipal São
Francisco da
Esperança

Grupo

Área
Ano
Incidência em Guarapuava
de
Total
%
criação (hectares) hectares %
UC Município

integral

Guarapuava

Proteção
integral

2006

85

85

100,0

0,03

Área de Proteção
Ambiental (APA)
Serra da Esperança

Guarapuava,
Inácio Martins,
Cruz Machado,
Mallet, União
Uso
da Vitória,
sustentável
Prudentópolis,
Irati, Rio Azul,
Paula Freitas e
Paulo Frontin

1992

206.556

51.913

25,1

16,4

Parque Estadual da
Serra da Esperança

Guarapuava,
Prudentópolis
e Turvo

Proteção
integral

2010

6.939

6.055

87,3

1,9

Reserva Particular do
Patrimônio Natural
(RPPN) Leon Sfeir
Von Linsingen

Guarapuava

Proteção
integral

2010

466

466

100,0

0,1

TOTAL1

-

-

-

214.122

58.595

27,4

18,5

1

Nota: Sem considerar as sobreposições entre a APA Serra da Esperança e as UCs Parque Estadual da
Serra da Esperança e RPPN Leon Sfeir Von Linsingen.
Fonte: GUARAPUAVA (1991, 2006); PARANÁ (1992, 2010); IAP (2009, 2010); RBG (2015); SEMAG (2016);
ISA (2020b).



Terra Indígena

As Terras Indígenas são áreas de propriedade da União, habitadas por povos
indígenas, que as utilizam para suas atividades produtivas, imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e indispensáveis à
sua reprodução física e cultural. A posse exclusiva dos territórios e o respeito às
organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas são
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garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que
reconheceu como originários os direitos às terras de ocupação tradicional indígena.
Deste modo, as Terras Indígenas não são criadas por atos constitutivos, mas
reconhecidas a partir de requisitos técnicos e legais, sendo inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis, conforme estabelecem a Lei nº
6.001/1973 e o Decreto nº 1.775/1996. (BRASIL, 1973, 1988, 1996)
Juntamente com o município de Turvo, Guarapuava abriga a Terra Indígena
Marrecas, regularizada em 1984, por meio do Decreto Federal nº 89.495/1984. A
Terra Indígena está distribuída em uma área de 16.838 hectares, sendo que cerca de
532 hectares (3,2%) incidem no município de Guarapuava, o que representa 0,2% do
território municipal. Conhecida como “Marrecas dos Índios” e ocupada por povos das
etnias Kaingang e Guarani, a aldeia abrigava 665 indígenas em 2014. (BRASIL, 1984;
FUNAI, 2020; ISA, 2020a)


Assentamentos rurais

Os assentamentos rurais compõem a política fundiária nacional, cuja
responsabilidade de formulação e execução é do INCRA, no âmbito do Programa
Nacional de Reforma Agrária. Os assentamentos são implantados na perspectiva do
cumprimento da função social da terra e do desenvolvimento econômico e social,
sendo voltados aos trabalhadores rurais sem terra e àqueles que trabalham
individualmente ou em regime de economia familiar. (BRASIL, 1993; INCRA, 2018)
Conforme detalhado na Tabela 15, dos 9 assentamentos rurais com incidência
em Guarapuava, 7 estão situados integralmente no município. Criados entre os anos
1992 e 2010, juntos, os assentamentos (inicialmente) assentaram 422 famílias, e
ocupam uma área de 9.089 hectares. Desta extensão, cerca de 8,6 mil hectares (95%)
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incidem no município de Guarapuava, o que representa 2,7% do território municipal.
(INCRA, 2017, 2020)
Tabela 15: Características dos assentamentos rurais com incidência no município de
Guarapuava.
Área
Ano
Famílias
Incidência em Guarapuava1
de
assentadas
Total
%
%
criação (nº total) (hectares) Hectares
assentamento Município

Nome

Município(s)

José Dias

Inácio Martins,
Guarapuava,
Prudentópolis
e Irati

1996

106

1.975

1.575

79,7

0,5

Fazenda
Carolina

Guarapuava e
Campina do
Simão

1997

26

580

534

92,1

0,2

São Pedro

Guarapuava

1992

37

912

912

100,0

0,3

Paiol de
Telha

Guarapuava

1998

61

1.051

1.051

100,0

0,3

Europa

Guarapuava

1999

23

496

496

100,0

0,2

Rosa

Guarapuava

1999

32

563

563

100,0

0,2

Fazenda
Bananas

Guarapuava

1999

58

1.096

1.096

100,0

0,3

13 de
Novembro

Guarapuava

2004

48

1.828

1.828

100,0

0,6

Nova
Geração

Guarapuava

2010

31

588

588

100,0

0,2

TOTAL

-

-

422

9.089

8.643

95,1

2,7

1

Nota: As áreas com incidência no município de Guarapuava dos assentamentos José Dias e Fazenda
Carolina foram calculadas a partir da base georreferenciada do INCRA.
Fonte: INCRA (2017; 2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
152

VERSÃO PRELIMINAR

3.3.4. Condições de Vida
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida
resumida do desenvolvimento humano, em longo prazo, que engloba três dimensões
básicas: educação, saúde e renda. Calculado pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP), e divulgado no “Atlas de
Desenvolvimento Humano no Brasil”, o IDHM é resultado do cruzamento de
indicadores socioeconômicos com base nos dados dos Censos Demográficos do
IBGE9 (PNUD/IPEA/FJP, 2013).
Tanto o índice geral como o de seus componentes (educação, longevidade e
renda) apresentam valores que variam entre zero e um, sendo que quanto mais
próximo de um, maior o nível de desenvolvimento da unidade territorial em relação
ao indicador. De acordo com a metodologia do IDHM, os valores são assim
classificados: superiores a 0,800, de muito alto desenvolvimento; entre 0,700 e 0,800,
de alto desenvolvimento; entre 0,600 e 0,700, de médio desenvolvimento; entre 0,500
e 0,600, de baixo desenvolvimento; e inferiores a 0,500, de muito baixo
desenvolvimento (PNUD/IPEA/FJP, 2013).

9

O IDHM foi desenvolvido com base no IDH, índice criado pelo PNUD. O IDHM que oferece
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera
apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Não obstante, é importante notar que os
Relatórios de Desenvolvimento Humano publicados pela Organização das Nações Unidas (ONU)
indicam que o desenvolvimento dos aspectos de saúde, educação e rendimento a nível individual,
apesar de fundamentais, não significam uma correlação direta com as melhorias nas condições de
desenvolvimento humano se “as conquistas individuais e se as percepções sobre o progresso
diferirem”. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
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Conforme apresentado na Tabela 16, os municípios da RGInt de Guarapuava
acompanharam o movimento de variação positiva do IDHM entre os anos 1991 e
2010, que, de maneira geral, também abrangeu os demais municípios brasileiros. Não
obstante, para a maioria dos municípios da RGInt, este movimento não foi suficiente
para o alcance de classificações elevadas, assim como de posições mais favoráveis no
ranking dos 399 municípios paranaenses. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Em 2010, o município de Guarapuava novamente se destacou no contexto
regional, com um IDHM de 0,731, de alto desenvolvimento, tal como o do conjunto
paranaense (0,749). Além de continuar liderado o ranking dos 19 municípios da
RGInt, Guarapuava alcançou melhor posição no ranking estadual, passando da 98ª
posição, em 2000, para a 78ª posição em 2010. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
No último ano analisado, o único outro município da RGInt que também
registrou índice de alto desenvolvimento foi Pitanga, com um IDHM de 0,702. Este
município também se destacou pelo alcance de melhor posição no ranking estadual,
passando da 268ª posição, em 2000, para a 224ª posição em 2010. (PNUD/IPEA/FJP,
2013)
No caso dos demais municípios da RGInt, vale notar que, em 2010, todos
estavam entre os 100 municípios com os piores IDHM do Paraná, com destaque para
Laranjal, que registrou um índice de baixo desenvolvimento (0,585). (PNUD/IPEA/FJP,
2013)
Quando analisados separadamente, os componentes do IDHM refletem
situações socioeconômicas com diferentes desempenhos na RGInt. Conforme
detalhado na Tabela 17, assim como nos contextos estadual e nacional, apesar do
expressivo avanço nas últimas décadas, o índice do componente da educação
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continua o mais baixo na composição do IDHM dos municípios da região.
(PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Em 2010, apenas Guarapuava e Pitanga registraram valores de IDHM-Educação
com melhor classificação, embora de médio desenvolvimento (respectivamente,
0,628 e 0,621), tal como o do conjunto paranaense (0,668). Além disso, registraram
índices de muito baixo desenvolvimento, os municípios de Inácio Martins (0,454) e
Foz do Jordão (0,496), da RGI de Guarapuava, e de Santa Maria do Oeste (0,477) e
Laranjal (0,436), da RGI de Pitanga. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Noutro sentido, assim como nos conjuntos estadual e nacional, os melhores
índices da RGInt continuam o do IDHM-Longevidade, sendo que, em 2010, 11
municípios registraram valores de muito alto desenvolvimento e 8 de alto
desenvolvimento. De muito alto desenvolvimento, o índice do município de
Guarapuava

figurou

0,853,

superior

ao

do

conjunto

do

Paraná

(0,830).

(PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Em relação ao IDHM-Renda, de um modo geral, no conjunto estadual este foi o
índice de menor variação no período 1991/2010. Embora na grande maioria dos
municípios da RGInt as variações foram suficientes para situá-los em melhores
classificações de desenvolvimento neste componente, em 2010 apenas Guarapuava
registrou um IDHM-Renda de alto desenvolvimento (0,730), tal como o do conjunto
paranaense (0,757). Dentre os demais, 14 registraram

valores de médio

desenvolvimento e 4 de muito baixo desenvolvimento, sendo estes últimos os
municípios de Goioxim (0,593), Campina do Simão (0,598), Laranjal (0,581) e Mato
Rico (0,580). (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
A Figura 38 ilustra a evolução do índice geral e dos componentes do IDHM do
município de Guarapuava no período analisado.
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Figura 38: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), geral e
por componente, do município de Guarapuava – 1991, 2000, 2010.
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013).
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Tabela 16: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), classificação e posição no ranking, dos municípios da RGInt de Guarapuava e do
estado do Paraná – 1991, 2000, 2010.
IDHM

Unidade

Posição no ranking

Classificação

RGInt

PARANÁ

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Guarapuava

0,473

0,632

0,731

Muito baixo

Médio

Alto

2

1

1

113

98

78

Prudentópolis

0,390

0,544

0,676

Muito baixo

Baixo

Médio

3

4

3

307

323

312

Pinhão

0,360

0,526

0,654

Muito baixo

Baixo

Médio

7

6

7

336

350

354

Candói

0,309

0,509

0,635

Muito baixo

Baixo

Médio

12

10

13

379

368

378

Cantagalo

0,334

0,516

0,635

Muito baixo

Baixo

Médio

9

7

13

356

361

378

Turvo

0,336

0,491

0,672

Muito baixo

Muito baixo

Médio

8

11

4

353

379

318

Inácio Martins

0,326

0,491

0,600

Muito baixo

Muito baixo

Médio

10

11

17

368

379

394

Guamiranga

0,361

0,511

0,669

Muito baixo

Baixo

Médio

6

9

5

335

367

325

Reserva do Iguaçu

0,490

0,554

0,648

Muito baixo

Baixo

Médio

1

3

9

79

312

362

Goioxim

0,227

0,446

0,641

Muito baixo

Muito baixo

Médio

18

14

11

397

393

368

Foz do Jordão

0,363

0,516

0,645

Muito baixo

Baixo

Médio

5

7

10

334

361

363

Campina do Simão

0,247

0,491

0,630

Muito baixo

Muito baixo

Médio

16

11

15

394

379

381

Pitanga

0,381

0,575

0,702

Muito baixo

Baixo

Alto

4

2

2

315

268

224

Palmital

0,316

0,509

0,639

Muito baixo

Baixo

Médio

11

10

12

376

368

371

RGI de Guarapuava

RGI de Pitanga

PMGIRS/GUARAPUAVA
157

VERSÃO PRELIMINAR

IDHM

Unidade

Posição no ranking

Classificação

RGInt

PARANÁ

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Santa Maria do Oeste

0,282

0,475

0,609

Muito baixo

Muito baixo

Médio

13

13

16

387

386

391

Boa Ventura de São Roque

0,208

0,515

0,655

Muito baixo

Baixo

Médio

19

8

6

399

363

351

Laranjal

0,261

0,419

0,585

Muito baixo

Muito baixo

Baixo

15

15

18

392

398

397

Nova Tebas

0,280

0,535

0,651

Muito baixo

Baixo

Médio

14

5

8

388

335

359

Mato Rico

0,239

0,483

0,632

Muito baixo

Muito baixo

Médio

17

12

14

395

384

380

PARANÁ

0,507

0,650

0,749

Baixo

Médio

Alto

-

-

-

-

-

-

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013); IBGE (2017b).

Tabela 17: Variação dos componentes do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) no período 1991/2010, índice e classificação de
2010, dos municípios da RGInt de Guarapuava e do estado do Paraná – 2010.
Educação
Unidade

Longevidade

Renda

Variação
1991/2010

IDHM
2010

Classificação
2010

Variação
1991/2010

IDHM
2010

Classificação
2010

Variação
1991/2010

IDHM
2010

Classificação
2010

Guarapuava

0,395

0,628

Médio

0,128

0,853

Muito alto

0,104

0,730

Alto

Prudentópolis

0,404

0,577

Baixo

0,124

0,807

Muito alto

0,161

0,664

Médio

Pinhão

0,384

0,534

Baixo

0,188

0,806

Muito alto

0,146

0,649

Médio

Candói

0,411

0,503

Baixo

0,168

0,778

Alto

0,131

0,655

Médio

Cantagalo

0,404

0,522

Baixo

0,153

0,768

Alto

0,124

0,638

Médio

RGI de Guarapuava
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Educação

Longevidade

Renda

Unidade

Variação
1991/2010

IDHM
2010

Classificação
2010

Variação
1991/2010

IDHM
2010

Classificação
2010

Variação
1991/2010

IDHM
2010

Classificação
2010

Turvo

0,442

0,549

Baixo

0,167

0,828

Muito alto

0,132

0,668

Médio

Inácio Martins

0,338

0,454

Muito baixo

0,119

0,765

Alto

0,160

0,623

Médio

Guamiranga

0,411

0,568

Baixo

0,190

0,804

Muito alto

0,167

0,657

Médio

Reserva do Iguaçu

0,234

0,521

Baixo

0,163

0,820

Muito alto

0,011

0,636

Médio

Goioxim

0,496

0,547

Baixo

0,186

0,813

Muito alto

0,229

0,593

Baixo

Foz do Jordão

0,354

0,496

Muito baixo

0,171

0,828

Muito alto

0,142

0,654

Médio

Campina do Simão

0,476

0,527

Baixo

0,171

0,792

Alto

0,122

0,598

Baixo

Pitanga

0,476

0,621

Médio

0,134

0,802

Muito alto

0,125

0,696

Médio

Palmital

0,402

0,511

Baixo

0,182

0,791

Alto

0,171

0,647

Médio

Santa Maria do Oeste

0,390

0,477

Muito baixo

0,147

0,790

Alto

0,199

0,600

Médio

Boa Ventura de São Roque

0,519

0,553

Baixo

0,177

0,802

Muito alto

0,210

0,635

Médio

Laranjal

0,375

0,436

Muito baixo

0,160

0,790

Alto

0,121

0,581

Baixo

Nova Tebas

0,474

0,553

Baixo

0,145

0,788

Alto

0,201

0,632

Médio

Mato Rico

0,483

0,536

Baixo

0,169

0,812

Muito alto

0,181

0,580

Baixo

PARANÁ

0,370

0,668

Médio

0,151

0,830

Muito alto

0,113

0,757

Alto

RGI de Pitanga

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013); IBGE (2017b).
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Educação
Apesar dos avanços ocorridos nas últimas décadas, a área da educação continua
apresentando a menor contribuição entre os componentes que compõem o IDHM de
Guarapuava (PNUD/IPEA/FJP, 2013). A análise de outros indicadores educacionais
evidencia o desempenho mediano do município.
No que diz respeito ao nível de instrução da população, conforme os dados do
último Censo Demográfico do IBGE, ilustrados na Figura 39, assim como o conjunto
paranaense, Guarapuava apresenta índices elevados de baixa escolaridade. Em 2010,
53,1% da população guarapuavana na faixa etária acima de 25 anos não possuía
instrução e/ou ensino fundamental completo, índice superior ao da média estadual
(49,1%). O desempenho desfavorável também se reflete quando considerado o
percentual da população da referida faixa etária que havia concluído o ensino médio,
ou ainda, a Educação Básica10, formação essencial para o exercício da cidadania.
Neste caso, Guarapuava registrou um índice de apenas 32,1%, inferior ao do conjunto
paranaense (35,7%). (IBGE, 2010)

10

A Educação Básica é o primeiro nível do ensino escolar no país e compreende três etapas: a
educação infantil (para crianças com até 5 anos), o ensino fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e
o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). De acordo com a Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação (SEB/MEC), o objetivo desta modalidade de educação é assegurar a todos os
brasileiros a formação comum indispensável tanto para o exercício da cidadania, quanto para
progredir no trabalho e em estudos posteriores (SEB/MEC, 2020).
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Figura 39: Percentual da população acima de 25 anos, por nível de instrução, do
município de Guarapuava e do estado do Paraná – 2010.
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013).

No que se refere à capacidade de atendimento da Educação Básica do
município, cabe analisar as taxas de atendimento escolar (proporção de pessoas que
frequentam a escola) das faixas etárias relativas às diferentes etapas de ensino.
Conforme estabelecido no Plano Nacional de Educação, referente ao decênio
2014/2024, as principais metas consistiram em: (i) universalizar, até 2016, a educação
infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos
até 2024; (ii) universalizar o ensino fundamental para toda a população de 6 a 14
anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até 2024; e (iii) universalizar, até 2016, o atendimento escolar para
toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (BRASIL, 2014).
De acordo com os dados baseados no último Censo Demográfico do IBGE,
ilustrados na Figura 40, em 2010 o município de Guarapuava registrou uma taxa de
atendimento da faixa etária de até 5 anos (relativa à idade escolar da educação
infantil) de 31%, inferior à do conjunto paranaense (42,6%), ambas aquém das metas
estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNUD/IPEA/FJP, 2013).
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No caso da faixa etária de 6 a 14 anos (relativa à idade escolar do ensino
fundamental), a taxa de atendimento de Guarapuava era alta e equivalente à do
conjunto estadual, de 97,1%, diferente do que ocorria com a faixa etária de 15 a 17
anos (relativa à idade escolar do ensino médio). Em relação a esta última, a taxa de
atendimento do município foi de 78,5%, também aquém das metas do referido
Plano. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)

Figura 40: Taxa de atendimento escolar, por faixa etária, do município de Guarapuava e
do estado do Paraná – 2010.
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013).

No que diz respeito à rede de ensino, segundo os últimos dados
disponibilizados dos Censos Escolar e da Educação Superior 11, coordenados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
apresentados na Tabela 18, em 2019 o município de Guarapuava contava com 132
estabelecimentos da Educação Básica, totalizando 44.674 estudantes matriculados, e
com 21 estabelecimentos com oferta de Educação Superior, totalizando 16.985
estudantes matriculados (MEC/INEP, 2019a, 2019b)

11

A Educação Superior é o segundo nível de ensino do país e compreende a graduação, que pode ser
do tipo bacharelado, licenciatura e/ou formação tecnológica, e a pós-graduação, dividida entre cursos
strictu sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização e MBA). Oferecido por Instituições de
Ensino Superior, como universidades, centros universitários, faculdades e institutos tecnológicos, este
nível pode ser oferecido nas modalidades presencial ou a distância, esta denominada Educação a
Distância (EAD). (SESU/MEC, 2020)
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Em relação à Educação Básica, cerca de 75% dos estabelecimentos (97
unidades) eram de administração pública, os quais concentraram mais de 80% dos
estudantes matriculados (36, 6 mil) no ano analisado. Cabe destacar que a população
guarapuavana dispunha de 8 estabelecimentos (4 públicos e 4 privados) com oferta
da modalidade Educação Profissional, a qual inclui Cursos Técnicos, de Qualificação
Profissional e de Formação de Docentes; de 9 estabelecimentos (5 públicos e 4
privados) com oferta da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é
destinada aos jovens e adultos que não deram continuidade no estudo e/ou que não
tiverem acesso ao ensino fundamental e/ou ensino médio na idade apropriada,
constituindo-se de fundamental importância para a formação do sujeito cidadão; e
de 6 estabelecimentos (2 públicos e 4 privados) com classes exclusivas da
modalidade Educação Especial, que visa atender às especificidades dos estudantes
com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do
desenvolvimento. (MEC/INEP, 2019a)
Ainda com relação à Educação Básica, vale ressaltar que Guarapuava é sede do
Núcleo Regional de Educação de Guarapuava12, um dos 32 núcleos do estado, os
quais constituem instâncias administrativas intermediárias da Secretaria de Estado de
Educação do Paraná (SEED), que, por sua vez, define e executa as políticas de
educação no âmbito estadual (SEED, 2020a, 2020b).
No que se refere à Educação Superior, em 2019 o município dispunha de 4
estabelecimentos de ensino que ofertavam o ensino presencial, sendo um de
administração pública, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), e 3 da
iniciativa

privada.

Além

destes,

Guarapuava

contava

com

17

polos

de

estabelecimentos que atuavam por meio da modalidade Educação a Distância (EAD),
12

O Núcleo Regional de Educação de Guarapuava abrange os municípios de Campina do Simão,
Candói, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Pinhão, Reserva do Iguaçu e Turvo (SEED, 2020a).
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sendo 2 da administração pública, a UNICENTRO e a Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), e 15 da iniciativa privada. (MEC/INEP, 2019b)
Tabela 18: Número de estabelecimentos de ensino e matrículas, por etapa/modalidade e
dependência administrativa, do município de Guarapuava – 2019.
Indicador / Dependência administrativa
Etapa / Modalidade

Estabelecimentos
Total

Educação Básica

Pública Privada

Matrículas
Total

Pública

Privada

132

97

35

44.674

36.693

7.981

Educação infantil

90

64

26

8.903

7.208

1.695

Ensino fundamental

89

69

20

23.889

20.305

3.584

Ensino médio

36

25

11

6.584

5.558

1.026

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

9

5

4

3.711

2.718

993

Educação Especial (classe exclusiva)

6

2

4

463

15

448

Educação Profissional

8

4

4

2.800

2.117

683

Educação Superior

21

3

18

16.985

6.504

10.481

Ensino presencial

4

1

3

13.290

5.167

8.123

Educação à Distância (EAD)

17

2

15

3.695

1.337

2.358

Fonte: MEC/INEP (2019a, 2019b).

Saúde
De acordo com os valores do IDHM, Guarapuava continua apresentando índice
elevado no componente longevidade, o que sugere boas condições de saúde e
salubridade locais (PNUD/IPEA/FJP, 2013).
A análise dos problemas de saúde enfrentados por uma população é restringida
devido ao caráter limitado e difuso das informações. As informações acerca das
morbidades são provenientes dos serviços ofertados, sendo que os sistemas de
informações não conseguem contemplar a diversidade de serviços disponibilizados
pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS), pela rede privada, tão pouco as várias
alternativas recorridas pela população para sanar ou minimizar suas enfermidades,
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tais como as práticas tradicionais. Ainda assim, as informações sobre morbidade
hospitalar do SUS permitem um dimensionamento dos problemas de saúde que
afetam a população guarapuavana usuária do sistema.
O coeficiente de morbidade hospitalar refere-se ao número total de
internamentos hospitalares por determinado número de habitantes. De acordo com
os dados disponibilizados pelo DATASUS/MS, o valor médio de coeficiente registrado
entre os anos 2014 e 2018 no município foi de 63,6 internamentos/mil habitantes,
índice inferior ao do conjunto do estado (71 internamentos/mil habitantes). Os dados
de internamentos hospitalares ocorridos no referido período, ilustrados na Figura 41,
revelam que em Guarapuava estão entre as principais causas de morbidade a
gravidez, parto e puerpério (22,8%), as doenças dos aparelhos respiratório (14,1%),
circulatório (10,5%), e digestivo (9,5%), as lesões, envenenamento e outras
consequências de causas externas (10,3%) e as neoplasias (7,7%). (DATASUS/MS,
2020)
O coeficiente de mortalidade refere-se ao número total de óbitos por
determinado número de habitantes. Conforme os dados do DATASUS/MS, no
município o valor médio de coeficiente registrado entre os anos 2014 e 2018 foi de
6,7 óbitos/mil habitantes, índice equivalente ao do conjunto paranaense (6,4
óbitos/mil habitantes). No que diz respeito às causas que levaram a óbitos no
período analisado, ilustradas na Figura 41, as doenças do aparelho circulatório foram
responsáveis pelo maior índice de Guarapuava, correspondendo a quase 30% dos
óbitos registrados no município. Nota-se que as doenças do aparelho circulatório
estão geralmente associadas à má alimentação, ao tabagismo e ao consumo
excessivo de álcool. Além disso, alguns destes fatores também levam a outras
doenças, tais como as neoplasias malignas (câncer). Estes dados reforçam a
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necessidade de investimento em políticas públicas que promovam a mudança de
hábitos. (DATASUS/MS, 2020)
Também foram consideráveis os percentuais de óbitos registrados em
decorrência das neoplasias (20,1%), das doenças do aparelho respiratório (15,6%) e
de causas externas (12,1%). Destaca-se que os óbitos por causas externas consistem
nas

mortalidades

por

acidentes

(relacionados

ao

trânsito,

afogamento,

envenenamento, quedas ou queimaduras) e violências (agressões/homicídios,
suicídios, tentativas de suicídio, abusos físicos, sexuais e psicológicos). (DATASUS/MS,
2020)
Vale ressaltar que as doenças frequentemente relacionadas à precariedade das
condições (ou à falta) de saneamento básico e ao contato com substâncias
alergênicas, tóxicas e picadas de insetos – tais como febre tifoide e paratifoide,
cólera, leptospirose, leishmanioses, hepatites, tétano, malária, dengue, febre amarela,
zika e chikungunya –, estão inseridas no grupo das doenças infeciosas e parasitárias.
No período analisado, este grupo de doenças foi responsável por 3,8% dos
internamentos e por 1,7% dos óbitos registrados em Guarapuava. (DATASUS/MS,
2020).
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Figura 41: Percentual de casos de morbidade e mortalidade, por grupo de
doenças/causas, do município de Guarapuava – 2014/2018.
Fonte: DATASUS/MS (2020).

No que diz respeito à capacidade de atendimento da Atenção Primária13 do
município, cabe analisar as taxas de cobertura (proporção de pessoas atendidas) pelo
programa Estratégia Saúde da Família. Compondo a Política Nacional de Atenção
Básica, a Estratégia Saúde da Família constitui a base de estruturação do sistema de
saúde brasileiro e suas ações são operacionalizadas pelas Equipes de Saúde da
Família. Segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, multiprofissionais, estas
equipes devem ser compostas por, no mínimo: médico generalista ou especialista em
saúde da família ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou
especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e Agentes
Comunitários de Saúde, que atuam principalmente nas unidades básicas e por meio
13

A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção
da saúde. De acordo com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS),
o objetivo é desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das
coletividades (SAPS/MS, 2020b).
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de visitas domiciliares nos territórios de suas responsabilidades. Em relação à
cobertura de atendimento, a quantidade de equipes e agentes é definida de acordo
com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos),
no entanto, cada Equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4
mil habitantes, e cada Agente Comunitário de Saúde por, no máximo, 750 habitantes.
(BRASIL, 2017; MS, 2020)
De acordo com os dados estimados pela Secretaria de Atenção Primária à
Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS), ilustrados na Figura 42, em dezembro de
2019, assim como o conjunto paranaense, Guarapuava apresentou déficits de
cobertura pela Estratégia de Saúde da Família. As coberturas por Equipes de Saúde
da Família e de Saúde Bucal do município corresponderam, respectivamente, a 63,2%
e a 59,7%. Já a cobertura por Agendes Comunitários foi ainda menos favorável,
equivalendo a 52,9%. (SAPS/MS, 2020a)

Figura 42: Taxa estimada de cobertura populacional por equipes e agentes da
Estratégica Saúde da Família do município de Guarapuava e do estado do Paraná –
Dezembro/2019.
Fonte: SAPS/MS (2020a).

Outros indicadores relevantes na análise da capacidade de estrutura de
atendimento à saúde pública são os que medem a relação entre a oferta e a
população residente em determinado território, como a razão de leitos hospitalares e
as razões de profissionais, especialmente de médicos. Além de contribuírem para a
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análise dos serviços de assistência médico-hospitalar, estes indicadores permitem a
avaliação de variações geográficas e temporais que indiquem situações de
desigualdade e tendências que demandem ações específicas. Sobre os parâmetros de
referência, os índices do Ministério da Saúde são de 2,5 a 3 leitos hospitalares e de
um médico para cada mil habitantes (BRASIL, 2002).
De acordo com os dados disponibilizados pelo DATASUS/MS, tal como se
observa em todo o contexto estadual (e nacional), em Guarapuava a razão de leitos
está aquém dos parâmetros do Ministério da Saúde. Em dezembro de 2019, o
município contava com apenas 1,6 leitos/mil habitantes, índice equivalente ao do
conjunto paranaense. Quanto à razão de médicos, o município registrou um índice de
1,5 médico/mil habitantes, também semelhante ao do Paraná, que, embora baixo,
atendia aos parâmetros. (DATASUS/MS, 2020)
No que diz respeito à rede de assistência à saúde, segundo os dados do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS),
apresentados na Tabela 19, o município conta com 461 estabelecimentos, sendo que
aproximadamente 60% (283 unidades) consistem em consultórios isolados não
conveniados ao SUS (CNES/MS, 2020).
O município dispõe de 92 estabelecimentos conveniados ao SUS, os quais
incluem os atendimentos ambulatorial, diagnóstico, urgência, internação, regulação e
vigilância. Além de sua Secretaria Municipal de Saúde, Guarapuava abriga a Central
de Gestão da 5ª Regional de Saúde14, uma das 22 regionais do estado, as quais
constituem instâncias administrativas intermediárias da Secretaria de Estado da

14

A 5ª Regional de Saúde abrange os municípios de Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão,
Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova
Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Prudentópolis, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do
Iguaçu, Turvo e Virmond (SESA, 2020).
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Saúde do Paraná (SESA), que, por sua vez, define e executa as políticas de assistência
à saúde no âmbito estadual. (CNES/MS, 2020; SESA, 2020)
Especificamente em relação estabelecimentos conveniados ao SUS, prevalecem
os Centros e Unidades Básicas de Saúde (UBS), totalizando 40 estabelecimentos, que
prestam atendimentos ambulatoriais básicos da Atenção Primária. No atendimento
ambulatorial também se destaca a presença de 12 Policlínicas, de 5 Clínicas / Centros
de Especialidade e de 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). (CNES/MS, 2020)
Para os atendimentos de urgência, o município dispõe de 3 Hospitais Gerais –
de gestão estadual, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, o Instituto Virmond
e o Hospital Semmelweis –, além de 3 unidades do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) e de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os serviços de
internação são ofertados nos Hospitais Gerais, em 2 CAPS e em um Hospital Dia – de
gestão estadual, o Hospital de Olhos de Guarapuava. (CNES/MS, 2020)
O Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), que oferece vários tipos de
exames com objetivo de esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos
terapêuticos específicos para os pacientes, é prestado por 35 estabelecimentos,
incluindo todos os hospitais, 8 Policlínicas e 16 unidades isoladas. No município
também está presente uma Unidade de Atenção à Saúde Indígena, o Polo Base de
Guarapuava, que atende a população indígena de 23 aldeias da região. (CNES/MS,
2020)
Vale ressaltar que o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e o Instituto
Virmond realizam procedimentos de alta complexidade e são referências regionais,
atendendo aos demais munícipes da 5ª Regional de Saúde (CNES/MS, 2020). Além
disso, conforme noticiado pela SESA (2019), em breve Guarapuava contará com o
Hospital Regional do Centro-Oeste, em fase de construção na sede urbana do
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município, cujo estabelecimento também será referência regional, tendo seu perfil
assistencial direcionado para atendimento em ortopedia e trauma, cirurgia geral e
clínica médica. O novo hospital deverá contar com ambulatório, pronto atendimento,
centro de imagens, 5 centros cirúrgicos e 150 leitos, dos quais 40 de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), sendo 30 UTI adulto e 10 UTI infantil (SESA, 2019).
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Tabela 19: Número de estabelecimentos de saúde, por tipo e conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), do município de Guarapuava –
Maio/2020.
Conveniados ao SUS
Tipo de estabelecimento

Total

Total

Atendimento prestado
Ambulatorial

SADT

Urgência

Internação

Regulação

Vigilância

Central de Gestão em Saúde

2

2

-

-

-

-

-

2

Central de Regulação Médica das Urgências

1

1

-

-

-

-

1

-

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde (UBS)

40

40

40

3

-

-

-

1

Posto de Saúde

1

1

1

-

-

-

-

-

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

1

1

1

-

-

-

-

1

Policlínica

45

12

12

8

-

-

-

-

Clínica / Centro de Especialidade

44

5

5

2

-

-

-

-

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica

1

1

1

1

-

-

-

-

Consultório - isolado

284

1

1

1

-

-

-

-

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

4

4

4

-

-

2

-

-

Hospital Dia - isolado

4

1

1

1

-

1

-

-

Hospital Geral

3

3

3

3

3

3

-

-

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

3

3

-

-

3

-

-

-

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

1

1

1

-

1

-

-

-

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) - isolado

27

16

5

16

1

-

-

-
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Conveniados ao SUS
Tipo de estabelecimento
TOTAL
Fonte: CNES/MS (2020).

Total
461

Total
92

Atendimento prestado
Ambulatorial

SADT

Urgência

Internação

Regulação

Vigilância

75

35

8

6

1

4
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Renda
Na área da renda, Guarapuava apresenta um IDHM de alto desenvolvimento.
Não obstante, a análise de outros indicadores aponta para um cenário de
concentração e desigualdade de renda, com significativo contingente de pessoas em
situações

de

vulnerabilidade,

o

que

indica

demandas

socioassistenciais.

(PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Os indicadores de pobreza e vulnerabilidade do “Atlas do Desenvolvimento
Humano do Brasil” consideram três grupos de população, por classificação de renda,
de acordo com os valores vigentes em agosto de 2010, quais sejam: extremamente
pobres, os indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00
mensais; pobres, os indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$
140,00 mensais (incluindo a categoria anterior); e vulneráveis à pobreza, os indivíduos
com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais, equivalente a
1/2 salário mínimo na data de referência (incluindo as categorias anteriores).
(PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Conforme ilustrado na Figura 43, em 2010, comparado ao conjunto paranaense,
Guarapuava contava com percentuais significativos de populações em situações de
vulnerabilidade de renda. Enquanto no conjunto estadual o percentual vulneráveis à
pobreza equivaleu a 19,7%, no município este índice foi de 27,7%. Também se
destaca o percentual de pobres do município, que correspondeu a 8,9%, índice
também superior ao do conjunto estadual (6,5%). (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
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Figura 43: Percentual da população de baixa renda, por classificação de grupo de
renda, do município de Guarapuava e do estado do Paraná – 2010.
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013).

Os indicadores de distribuição e desigualdade de renda de Guarapuava, assim
como os do conjunto paranaense, evidenciam uma situação historicamente existente
no Brasil, que é a elevada concentração de renda. De acordo com os dados do “Atlas
do Desenvolvimento Humano do Brasil”, apresentados na Tabela 20, em 2010 o
município de Guarapuava registrou uma renda média per capita de R$ 750,09, o que
correspondeu a aproximadamente um salário mínimo e meio na data de referência.
Não obstante, enquanto a renda média do grupo dos 10% mais ricos do município
foi de R$ 3.417,08 (quase 7 salários mínimos), as do 2º e 1º quintos mais pobres
equivaleram, respectivamente, a R$ 278,33 (cerca de 1/2 salário mínimo) e a R$
140,60 (cerca de 1/3 salário mínimo). (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Em 2010, o grupo dos 10% mais ricos concentraram aproximadamente 45% da
renda do município, ao passo que o grupo dos 40% mais pobres retinham apenas
11,2%. Além disso, a razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a renda média
dos 40% mais pobres foi de 16,3, o que equivale a dizer que o rendimento do grupo
mais rico era 16 vezes maior que dos 40% mais pobres. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Uma das medidas de desigualdade mais comumente utilizadas é o índice de
Gini, que relaciona a quantidade de indivíduos classificados como 20% mais pobres
com a quantidade de indivíduos classificados como 20% mais ricos. Desenvolvido
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pelo estatístico italiano Corrado Gini, o índice apresenta um valor que varia entre
zero e um, sendo que o zero representa uma situação de igualdade plena, em que a
renda é distribuída na mesma proporção para todos os domicílios, e, ao contrário, o
valor um representa uma situação de extrema desigualdade, na qual a renda
domiciliar per capita é totalmente apropriada por uma única pessoa. Em 2010, o
índice de Gini de Guarapuava equivaleu a 0,550, ainda mais desfavorável que o do
conjunto paranaense, que figurou 0,530. (PNUD/IPEA/FJP, 2013)
Tabela 20: Indicadores de distribuição e desigualdade de renda do município de Guarapuava e
do estado do Paraná - 2010.
Indicador

Unidade
Guarapuava

PARANÁ

Renda per capita (R$)

750,09

890,89

Renda per capita média do 1º quinto mais pobre (R$)

140,60

167,77

Renda per capita média do 2º quinto mais pobre (R$)

278,33

345,18

Renda per capita média do décimo mais rico (R$)

3.417,08

3.907,00

Percentual da renda apropriada pelos 40% mais pobres

11,2

11,5

Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos

45,6

43,9

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres

16,3

15,2

Índice de Gini

0,550

0,530

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013).

Tendo em vista os indicadores de renda, especialmente os relativos à pobreza,
pode-se afirmar que o Programa Bolsa Família15 exerce um papel relevante para a
população guarapuavana. O Bolsa Família consiste num programa de transferência
condicionada de recursos financeiros que beneficia famílias pobres (com renda per
capita de até R$ 178,00) e extremamente pobres (com renda per capita de até R$

15

O Programa Bolsa Família foi criado em 2004, por meio da Lei Federal Nº 10.836/2004,
posteriormente integrando Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, instituído pelo Decreto
Federal Nº 7.492/2011, que tem por objetivo superar a extrema pobreza do país baseando-se na
garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos (BRASIL, 2004, 2011).
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89,00) inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 16
(SAGI/MC, 2020).
De acordo com os dados da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do
Ministério da Cidadania (SAGI/MC, 2020), no mês de março de 2020, Guarapuava
registrou 21.802 famílias inscritas no Cadastro Único, somando 59.945 pessoas.
Conforme ilustrado na Figura 44, estas pessoas correspondem a 33% da população
estimada de 2019 para o Município, índice superior ao estimado para o conjunto
paranaense, que é de 28,5%. Além disso, na referida data, aproximadamente 80% da
população guarapuavana inscrita no Cadastro Único (48.357 mil pessoas) possuíam
renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo, ou ainda, se encontravam
vulneráveis à pobreza, equivalendo a mais de 25% da população total estimada para
o município. (SAGI/MC, 2020; IBGE, 2019)
No mês de abril de 2020, 7.173 famílias de Guarapuava foram beneficiadas pelo
Bolsa Família, correspondendo a uma cobertura de 75,6% da estimativa de famílias
pobres do município, inferior à estimativa registrada pelo conjunto estadual (84%). O
valor médio do benefício por família equivaleu a R$ 157,99. (SAGI/MC, 2020; IBGE,

16

O Cadastro Único foi instituído pelo Decreto Federal Nº 6.135/2007 e é um instrumento de
identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, em especial daquelas cujas
rendas mensais não extrapolam meio salário mínimo, que permite ao poder público a formulação e
implementação de políticas específicas voltadas à redução das vulnerabilidades sociais. O Cadastro
Único é a principal ferramenta do Governo Federal para seleção e inclusão dos beneficiários de
programas sociais. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania estima as famílias pobres com perfil
de atendimento para o Programa Bolsa Família a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010,
considerando tanto a renda familiar de até R$ 179,00 por pessoa quanto um coeficiente de
volatilidade de renda. (BRASIL, 2007; SAGI/MC, 2020).
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2019).

Figura 44: Percentual estimado da população inscrita no Cadastro Único, total e por
grupo de renda, do município de Guarapuava e do estado do Paraná – 2019.
Fonte: SAGI/MC (2020); IBGE (2019). Calculado por EnvEx Engenharia e Consultoria.

Habitação
A análise das condições de habitação permite identificar em que medida estão
garantidas a qualidade de vida e a promoção da saúde da população, assim como
possibilita a análise da ocorrência de problemas ambientais decorrentes. De acordo
com os dados domiciliares do último Censo Demográfico do IBGE 17, em 2010,
embora com índices ligeiramente mais favoráveis que os do conjunto paranaense, o
município de Guarapuava apresentava déficits de cobertura dos serviços de
saneamento básico, especialmente no componente esgotamento sanitário. Não
obstante, segundo os últimos dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNIS/MDR), de 2018,
estima-se que estes déficits foram reduzidos. (IBGE, 2010, SNIS/MDR, 2018)
Em relação à condição de ocupação, conforme ilustrado na Figura 45,
aproximadamente 75% dos domicílios de Guarapuava eram próprios (quitados ou em

17

Os dados analisados neste item referem-se aos domicílios particulares permanentes, que consistem
nos domicílios que foram construídos a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de
referência, tinham a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas (IBGE, 2010).
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processo de quitação), cerca de 15% alugados e 8,5% cedidos (por empregador ou
outra forma) (IBGE, 2010).

Figura 45: Percentual de domicílios, por condição de ocupação, do município de
Guarapuava e do estado do Paraná – 2010.
Fonte: (IBGE, 2010).

No que diz respeito à forma de abastecimento de água, ilustrada na Figura 46,
92% dos domicílios contavam com abastecimento por rede geral em 2010, sendo as
principais alternativas de abastecimento os poços ou nascentes (IBGE, 2010).
De acordo com os dados do SNIS/MDR, os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em Guarapuava são prestados pela concessionária Companhia
de Saneamento do Paraná (Sanepar). Em 2018, o município registrou 63.671
economias ativas de água, as quais totalizaram um volume consumido de
aproximadamente 7.848 m3, e atenderam a totalidade da população guarapuavana
estimada no referido ano. (SNIS/MDR, 2018)
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Figura 46: Percentual de domicílios, por forma de abastecimento de água, do município
de Guarapuava e do estado do Paraná – 2010.
Fonte: (IBGE, 2010).

Em relação ao esgotamento sanitário, ilustrado na Figura 47, menos de 60% dos
domicílios do município contavam com lançamento em rede geral de esgoto ou
pluvial em 2010, sendo que 30,2% faziam uso de fossas rudimentares, o que torna
passível a contaminação do solo e da água subterrânea (IBGE, 2010).
De acordo com os dados do SNIS/MDR, em 2018 Guarapuava registrou 51.074
economias ativas de esgoto, as quais totalizaram um volume coletado de
aproximadamente 6.280 m3, e atenderam cerca de 85% da população estimada do
município no referido ano (SNIS/MDR, 2018).

Figura 47: Percentual de domicílios, por tipo de esgotamento sanitário, do município
de Guarapuava e do estado do Paraná – 2010.
Fonte: (IBGE, 2010).

Sobre o destino do lixo (resíduos sólidos), ilustrado na Figura 48, em 2010,
92,9% dos domicílios do município contavam com sistema de coleta direta (realizada
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no domicílio), 0,3% com coleta indireta (depositado em caçamba ou outro depósito,
sendo coletado posteriormente) e 6,9% registraram outro destino (queimado,
enterrado ou jogado em terreno baldio, logradouro, lago, etc.) (IBGE, 2010).
De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Guarapuava, os
serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos domésticos são
gerenciados pela Prefeitura Municipal, por meio da SEMAG, e prestados pela
Companhia de Serviços e Urbanização de Guarapuava (SURG), sociedade de
economia mista integrante da administração indireta do município, que também é
responsável pelos serviços de limpeza, varrição, roçada/poda de áreas públicas
(GUARAPUAVA, 2017b). Segundo os dados do SNIS/MDR, em 2018 Guarapuava
registrou uma quantidade de resíduos (domiciliares e públicos) coletados de
aproximadamente 34.580 toneladas, atendendo cerca de 95% da população estimada
do município no referido ano (SNIS/MDR, 2018).
A população guarapuavana também dispõe de serviço de coleta seletiva,
realizado no âmbito dos programas municipais “Jogue Certo” e “Reciclando Para a
Vida”, sendo os materiais recolhidos enviados para a Cooperativa dos Operadores
Ecológicos de Guarapuava (RECICLASOL), que atualmente conta com cerca de 200
catadores associados (GUARAPUAVA, 2017b). De acordo com os dados do
SNIS/MDR, em 2018 Guarapuava registrou uma quantidade total de materiais
recicláveis recuperados de 2.880 toneladas (SNIS/MDR, 2018).
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Figura 48: Percentual de domicílios, por destino do lixo, do município de Guarapuava e
do estado do Paraná – 2010.
Fonte: (IBGE, 2010).

Quanto à provisão de energia elétrica, em 2010, praticamente a totalidade
(99,0%) dos domicílios do município contavam com o serviço ofertado por
companhia distribuidora (IBGE, 2010).
De acordo com os últimos dados divulgados da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), em 2016, os serviços de distribuição de energia elétrica em
Guarapuava eram prestados pelas concessionárias Companhia Paranaense de Energia
(COPEL), Companhia Força e Luz do Oeste (CFLO) e Energisa Sul-Sudeste (ESS). Em
2018, o município registrou 66.751 unidades consumidoras, sendo aproximadamente
85% da categoria residencial, e totalizou um consumo de 538.134 Mwh, neste caso,
sendo apenas 19,8% da categoria residencial e cerca de 55% da categoria consumo
livre na indústria (autoprodução da indústria)18. (ANEEL, 2016; IPARDES, 2020)

18

As categorias de consumidores são: residencial; setor secundário (Indústria); setor comercial; rural;
outras classes (que inclui consumo próprio, iluminação pública, poder público e serviço público; e
consumo livre na indústria (IPARDES, 2020).
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3.3.5. Dinâmica Econômica
Produto Interno Bruto (PIB)
Constituindo um dos principais indicadores de potencial econômico, o Produto
Interno Bruto (PIB) corresponde à soma de todos os bens e serviços finais produzidos
por uma determinada região, num dado período, sendo seu valor obtido pela soma
do valor adicionado bruto (VAB) das diversas atividades econômicas, acrescido dos
impostos, líquidos de subsídios sobre produtos. O VAB, calculado a partir da
diferença entre o valor bruto da produção e o consumo intermediário (gastos da
produção), representa a contribuição que cada atividade acresce ao valor final da
produção, portanto, seu valores indicam o desempenho da economia. (IBGE, 2017c)
De acordo com os dados do IBGE, detalhados na Tabela 21, em 2017 a RGInt de
Guarapuava totalizou um PIB de R$ 12 bilhões, que correspondeu a 2,9% do PIB do
Paraná. Não obstante, o município polo de Guarapuava respondeu por mais de 45%
deste montante (R$ 5,6 bilhões), figurando como a 11ª maior economia do estado.
Por conseguinte, a RGI de Guarapuava registrou as maiores participações nas
economias da RGInt e do estado, respectivamente, de 85,5% e de 2,5%. (IBGE, 2017c)
Considerando-se a economia regional, excluindo o município polo, valores mais
significativos foram registrados pelos municípios de Pinhão (R$ 1,4 bilhão) e
Prudentópolis (R$ 1,1 bilhão), da RGI de Guarapuava, e de Pitanga (R$ 815 milhões),
da RGI de Pitanga (IBGE, 2017c).
A análise dos valores registrados na década anterior aponta um incremento real
significativo na economia regional, superior ao da média estadual: no período
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2007/201719, enquanto no conjunto paranaense o crescimento do PIB foi de 41,7%,
na RGInt de Guarapuava equivaleu a 58,2%, sendo que o da RGI de Pitanga foi ainda
mais expressivo, de 66,4%. Também se destaca o crescimento das economias
municipais de Guamiranga (155,5%) e Prudentópolis (94,7%), da RGI de Guarapuava,
e de Boa Ventura de São Roque (81,5%), da RGI de Pitanga. No caso do município
polo, embora inferior às médias regionais, a variação do PIB de Guarapuava superou
a do conjunto estadual e correspondeu a 52,8%. (IBGE, 2007, 2017c; IPEA, 2020)
Em relação à recente composição setorial no valor final da produção, a RGInt de
Guarapuava contribui de forma mais significativa para a economia paranaense no
setor da agropecuária (setor primário). Conforme detalhado na Tabela 22, em 2017 a
participação da região no VAB agropecuário estadual correspondeu a 6,2%. (IBGE,
2017c)
Em 2017, as maiores contribuições do município de Guarapuava para a
economia paranaense foram nos setores de serviços (setor terciário) e da indústria
(setor secundário), cujas participações nos VAB estaduais corresponderam,
respectivamente, a 1,5% e a 1,2% (IBGE, 2017c).
Considerando-se a economia da RGInt, especialmente em função da dinâmica
do município polo, a RGI de Guarapuava concentra parte significativa das atividades
econômicas. No ano analisado, as contribuições setoriais desta RGI para os
montantes da região foram de 94,4% para a indústria, 84,5% para os serviços e 76,8%
para a agropecuária. O município de Guarapuava foi responsável por 55,2% do VAB
de serviços e por 42,4% do VAB da indústria da RGInt, sendo sua contribuição para o
VAB da agropecuária menos expressiva, mas ainda assim significativa, equivalente a
cerca de 15%. (IBGE, 2017c)
19

Valores de 2007 deflacionados para 2017, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA).
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Na composição dos valores da RGInt, também se destacam as participações de
Prudentópolis, que contribuiu com 18% do VAB da agropecuária, e de Pinhão, cuja
contribuição para o VAB da indústria foi significativa, de 36,9% (IBGE, 2017c).
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Tabela 21: Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da RGInt de Guarapuava e do estado do Paraná – 2007, 2017.
2007
Unidade

PIB (R$ 1.000)

1

2017

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

6.588.197

86,2

2,2

Guarapuava

3.669.195

48,0

Prudentópolis

601.914

Pinhão

PIB (R$ 1.000)

Participação (%)

Variação PIB
2007/2017 (%)

RGInt

PARANÁ

10.335.001

85,5

2,5

56,9

1,2

5.606.255

46,4

1,3

52,8

7,9

0,2

1.172.168

9,7

0,3

94,7

1.038.470

13,6

0,3

1.466.550

12,1

0,3

41,2

Candói

302.721

4,0

0,1

478.665

4,0

0,1

58,1

Cantagalo

135.607

1,8

0,05

236.727

2,0

0,1

74,6

Turvo

261.636

3,4

0,1

426.452

3,5

0,1

63,0

Inácio Martins

133.994

1,8

0,05

175.436

1,5

0,04

30,9

Guamiranga

104.700

1,4

0,04

267.553

2,2

0,1

155,5

Reserva do Iguaçu

103.068

1,3

0,03

145.519

1,2

0,03

41,2

Goioxim

96.344

1,3

0,03

164.544

1,4

0,04

70,8

Foz do Jordão

72.084

0,9

0,02

102.739

0,9

0,02

42,5

Campina do Simão

68.465

0,9

0,02

92.393

0,8

0,02

34,9

1.050.637

13,8

0,4

1.748.685

14,5

0,4

66,4

Pitanga

499.424

6,5

0,2

815.373

6,7

0,2

63,3

Palmital

142.174

1,9

0,05

244.537

2,0

0,1

72,0

RGI de Guarapuava

RGI de Pitanga
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2007
Unidade

PIB (R$ 1.000)

1

2017

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

PIB (R$ 1.000)

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

Variação PIB
2007/2017 (%)

Santa Maria do Oeste

108.264

1,4

0,04

184.735

1,5

0,04

70,6

Boa Ventura de São Roque

122.799

1,6

0,04

222.870

1,8

0,1

81,5

Laranjal

52.122

0,7

0,02

84.012

0,7

0,02

61,2

Nova Tebas

73.801

1,0

0,02

122.967

1,0

0,03

66,6

Mato Rico

52.052

0,7

0,02

74.191

0,6

0,02

42,5

RGInt de Guarapuava

7.638.833

100,0

2,6

12.083.686

100,0

2,9

58,2

PARANÁ

297.344.430

-

100,0

421.374.934

-

100,0

41,7

1

Nota: Valores deflacionados para 2017 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Fonte: IBGE (2007, 2017b, 2017c); IPEA (2020).

Tabela 22: Valor adicionado bruto (VAB), por setor da economia, dos municípios da RGInt de Guarapuava e do estado do Paraná – 2017.
Agropecuária
Unidade

VAB (R$ 1.000)

Indústria

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

1.630.061

76,8

4,7

Guarapuava

320.454

15,1

Prudentópolis

381.527

Pinhão

159.200

RGI de Guarapuava

VAB (R$ 1.000)

Serviços

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

2.381.247

94,4

2,6

0,9

1.069.798

42,4

18,0

1,1

87.664

7,5

0,5

931.356

VAB (R$ 1.000)

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

5.413.626

84,5

2,3

1,2

3.532.803

55,2

1,5

3,5

0,1

626.448

9,8

0,3

36,9

1,0

340.599

5,3

0,1
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Agropecuária
Unidade

VAB (R$ 1.000)

Indústria

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

VAB (R$ 1.000)

Serviços

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

VAB (R$ 1.000)

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

Candói

177.602

8,4

0,5

44.773

1,8

0,05

224.215

3,5

0,1

Cantagalo

80.995

3,8

0,2

12.562

0,5

0,01

129.959

2,0

0,1

Turvo

71.545

3,4

0,2

163.484

6,5

0,2

160.606

2,5

0,1

Inácio Martins

54.026

2,5

0,2

18.572

0,7

0,02

93.990

1,5

0,04

Guamiranga

165.741

7,8

0,5

12.770

0,5

0,01

79.980

1,2

0,03

Reserva do Iguaçu

63.432

3,0

0,2

12.545

0,5

0,01

64.835

1,0

0,03

Goioxim

78.982

3,7

0,2

5.218

0,2

0,01

71.709

1,1

0,03

Foz do Jordão

34.379

1,6

0,1

12.718

0,5

0,01

51.096

0,8

0,02

Campina do Simão

42.178

2,0

0,1

9.787

0,4

0,01

37.386

0,6

0,02

491.649

23,2

1,4

139.989

5,6

0,2

991.240

15,5

0,4

Pitanga

174.286

8,2

0,5

73.591

2,9

0,1

501.823

7,8

0,2

Palmital

61.824

2,9

0,2

15.658

0,6

0,02

152.602

2,4

0,1

Santa Maria do Oeste

62.495

2,9

0,2

11.457

0,5

0,01

100.385

1,6

0,04

Boa Ventura de São Roque

73.963

3,5

0,2

30.618

1,2

0,03

93.639

1,5

0,04

Laranjal

34.376

1,6

0,1

2.070

0,1

0,002

44.580

0,7

0,02

Nova Tebas

47.220

2,2

0,1

4.048

0,2

0,004

65.896

1,0

0,03

Mato Rico

37.485

1,8

0,1

2.547

0,1

0,003

32.315

0,5

0,01

2.121.710

100,0

6,2

2.521.236

100,0

2,7

6.404.866

100,0

2,7

RGI de Pitanga

RGInt de Guarapuava
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Agropecuária
Unidade
PARANÁ
Fonte: IBGE (2017b, 2017c).

VAB (R$ 1.000)
34.454.304

Indústria

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

-

100,0

VAB (R$ 1.000)
92.777.998

Serviços

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

-

100,0

VAB (R$ 1.000)
238.673.208

Participação (%)
RGInt

PARANÁ

-

100,0
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No que se refere ao desempenho setorial, conforme detalhado na Tabela 23 e
ilustrado na Figura 49, embora o setor de serviços prevaleça na composição da
economia da RGInt de Guarapuava, com uma participação de 58% do VAB de 2017
(R$ 6,4 bilhões), os setores da agropecuária e da indústria também são relevantes na
geração de renda interna. Além do incremento real no montante entre os anos 2007
e 2017, de aproximadamente 70% – passando de R$ 1,2 bilhões para R$ 2,1 bilhões –,
o setor agropecuário registrou um aumento de 1,6 p.p. em sua participação na
composição do VAB regional no referido período, a qual subiu para 19,2% em 2017.
Já o setor industrial, apesar de registrar um incremento menos expressivo no período
analisado, de 37,6% – passando de R$ 1,8 bilhões para R$ 2,5 bilhões –, e de diminuir
sua participação em 3,1 p.p., em 2017 respondeu por 22,8% do VAB da RGInt. (IBGE,
2007, 2017c; IPEA, 2020)
Destaca-se que o setor agropecuário tem peso relevante na RGI de Pitanga:
embora com queda de 5,2 p.p. no período analisado, a participação do setor
correspondeu a 30,3% do VAB da RGI em 2017, índice bem superior ao do conjunto
estadual (9,4%). Não obstante, vale notar que a RGI de Pitanga registrou um
incremento expressivo no montante da indústria, equivalente a quase 170%,
passando de R$ 52,3 milhões, em 2007, para R$ 139,9 milhões em 2017, o que
contribuiu para o aumento da participação do setor na economia da RGI e,
consequentemente, para a redução da participação do setor agropecuário. (IBGE,
2007, 2017c; IPEA, 2020)
No caso do município polo, entre os anos 2007 e 2017, embora superiores aos
do conjunto paranaense, as variações dos valores setoriais de Guarapuava foram
menos expressivas que as de sua RGInt. O município permanece com sua economia
fortemente baseada no setor de serviços, que registrou um incremento de 56,5% no
período analisado, passando de R$ 2,2 bilhões para R$ 3,5 bilhões, e um aumento de
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3,1 p.p. em sua participação na composição do VAB municipal, subindo para 71,8%.
Não obstante, o setor industrial tem peso relevante na economia municipal: apesar
do incremento menos expressivo no período analisado, de aproximadamente 30% –
passando de R$ 820 milhões para R$ 1,0 bilhão –, e de diminuir sua participação em
3,2 p.p., em 2017 o setor industrial respondeu por 21,7% do VAB de Guarapuava. Já o
setor agropecuário contou com um incremento de 53,9% no montante entre os anos
2007 e 2017, que passou de R$ 208 milhões para R$ 320 milhões, mas manteve uma
participação na composição da economia municipal de aproximadamente 6%. (IBGE,
2007, 2017c; IPEA, 2020).

Tabela 23: Valor adicionado bruto (VAB) e participação setorial, por setor da economia, do
município de Guarapuava, das RGI de Guarapuava e Pitanga, da RGInt de Guarapuava e do
estado do Paraná – 2007, 2017.
Ano / Participação VAB
(%)

Ano / VAB (R$ 1.000)
Unidade

Guarapuava

RGI de
Guarapuava

RGI de Pitanga

RGInt de
Guarapuava
PARANÁ

Setor
20071

2017

Variação
2007/2017
(%)

2007

2017

Variação
2007/2017
(p.p.)

Agropecuária

208.184

320.454

53,9

6,3

6,5

0,2

Indústria

820.783

1.069.798

30,3

25,0

21,7

-3,2

Serviços

2.257.034

3.532.803

56,5

68,7

71,8

3,1

Agropecuária

889.523

1.630.061

83,3

14,6

17,3

2,7

Indústria

1.779.449

2.381.247

33,8

29,3

25,3

-4,0

Serviços

3.406.558

5.413.626

58,9

56,1

57,4

1,4

Agropecuária

354.978

491.649

38,5

35,5

30,3

-5,2

Indústria

52.342

139.989

167,5

5,2

8,6

3,4

Serviços

593.447

991.240

67,0

59,3

61,1

1,8

Agropecuária

1.244.501

2.121.710

70,5

17,6

19,2

1,6

Indústria

1.831.791

2.521.236

37,6

25,9

22,8

-3,1

Serviços

4.000.005

6.404.866

60,1

56,5

58,0

1,4

Agropecuária

23.052.550

34.454.304

49,5

8,9

9,4

0,5

Indústria

74.494.191

92.777.998

24,5

28,8

25,4

-3,4
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Ano / Participação VAB
(%)

Ano / VAB (R$ 1.000)
Unidade

Setor
20071
Serviços

2017

161.562.100 238.673.208

Variação
2007/2017
(%)

2007

2017

Variação
2007/2017
(p.p.)

47,7

62,4

65,2

2,9

1

Nota: Valores deflacionados para 2017 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Fonte: IBGE (2007, 2017b, 2017c); IPEA (2020).

Figura 49: Evolução da participação setorial do valor adicionado bruto (VAB) do
município de Guarapuava, das RGI de Guarapuava e Pitanga, da RGInt de Guarapuava e
do estado do Paraná – 2007, 2017.
Fonte: (IBGE, 2007, 2017c); IPEA (2020).

População Ocupada
No que diz respeito às atividades econômicas exercidas pela população
ocupada, que se refere à população que trabalha com ou sem remuneração (em
dinheiro ou benefícios), de acordo com os dados do último Censo Demográfico do
IBGE, em 2010, embora predominassem as do setor terciário, as atividades dos
setores secundário e primário também exerciam um papel importante na geração de
emprego e renda para a população guarapuavana (IBGE, 2010).
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Conforme ilustrado na Figura 50, em 2010 aproximadamente 65% dos
trabalhadores foram mobilizados pelo setor terciário, prevalecendo as ocupações nas
atividades das seções de comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas (21%), dos serviços domésticos (7,2%), da educação (6,8%), de
transporte, armazenagem e correio (5,4%) e da administração pública, defesa e
seguridade social (4,7%). Por sua vez, o setor secundário mobiliou quase 63% dos
trabalhadores, destacando-se as ocupações das seções da indústria da transformação
(12,1%) e da construção civil (9,1%). Já o setor primário mobilizou cerca 11,3% dos
trabalhadores do município. (IBGE, 2010)

Figura 50: Percentual da população ocupada, por setor e atividade econômica, do
município de Guarapuava – 2010.
Fonte: (IBGE, 2010).
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No que se refere à posição da ocupação, os dados do último Censo
Demográfico do IBGE indicam um cenário com significativo contingente de
trabalhadores no mercado informal, o que afeta diretamente a arrecadação
municipal, assim como as condições de trabalho. Conforme ilustrado na Figura 51,
em 2010, os empregados somaram 74% dos trabalhadores de Guarapuava, no
entanto, quase 20% não contavam com carteira de trabalho assinada. Além disso,
destacaram-se os trabalhadores na condição de conta própria, os quais também
corresponderam a aproximadamente 20% do total de ocupados do município. (IBGE,
2010)

Figura 51: Percentual da população ocupada, por posição na ocupação, do município de
Guarapuava – 2010.
Fonte: (IBGE, 2010).

Atividades Econômicas
De acordo com os últimos dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), disponibilizados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia (SEPRT/ME), em 2018 o município de Guarapuava contava
com 4.902 estabelecimentos empresariais (empregadores) 20, os quais totalizaram

20

O levantamento da RAIS considera os estabelecimentos empregadores, sendo estes definidos como
unidades que tenham um código no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro Específico
do Instituto Nacional do Seguro Social. Considera-se no levantamento somente os estabelecimentos
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43.069 empregados (com vínculo empregatício), que equivaleram a 23,7% da
população estimada de 2019 para o município (SEPRT/ME, 2018; IBGE, 2019).
No que se refere à distribuição das empresas e dos postos de trabalho segundo
os setores da economia, os dados corroboram a relevância dos setores terciário e
secundário para a geração de emprego e renda da população guarapuavana.
Conforme ilustrado na Figura 52, em 2018 o setor terciário concentrou cerca de 70%
das empresas (3.530 unidades) e dos empregados (30.711 pessoas) do município. Por
sua vez, o setor secundário somou 14% das empresas (688 unidades), mas ocupou
21,9% do total de empregados (9.439 pessoas). Noutro sentido, o setor agropecuário
respondeu por aproximadamente 14% das empresas (684 unidades), mas ocupou
somente 6,8% do total dos empregados (2.919 pessoas). (SEPRT/ME, 2018)
Não obstante, cabe destacar que, no contexto nacional, os setores primário e
terciário (este principalmente) são marcados pelo elevado grau de informalidade,
com relações de trabalho sem vínculos empregatícios, sendo seus dados, portanto,
subestimados na RAIS. Neste sentido, no caso do setor primário, vale ressaltar os
dados do último Censo Agropecuário do IBGE, os quais apontaram a presença de
2.134 estabelecimentos rurais no município em 2017 (número três vezes maior que a
quantidade de empresas registradas na RAIS), sendo aproximadamente 60% dos
estabelecimentos dirigidos por agricultores familiares (IBGE, 2017a).

que contavam com algum empregado na data de 31 de dezembro, ou que tiveram alguma admissão
ou desligamento do longo do ano de referência. (SEPRT/ME, 2018)
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Figura 52: Percentual de estabelecimentos empresariais e empregados, por setor da
economia, do município de Guarapuava – 2018.
Fonte: SEPRT/ME (2018).



Setor Terciário

No que diz respeito ao setor terciário, conforme detalhado na Tabela 24 e
ilustrado na Figura 53, em 2018, das 3.530 empresas do setor presentes no município,
1.566 unidades (44,4% do setor, 31,9% do total) eram do comércio varejista, que
empregou 9.801 pessoas (31,9% do setor, 22,8% do total). Em termos de postos de
trabalho, tal como observado em todo o contexto nacional, em Guarapuava os
serviços de administração pública (direta e indireta) também se destacaram, sendo
responsáveis por empregarem 4.458 pessoas (14,5% do setor, 10,4% do total). Em
seguida, sobressaíram os empregados dos serviços de alojamento, alimentação,
reparo, manutenção, radiodifusão e televisão (11% do setor, 7,8% do total) e de
administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais,
auxiliar de atividade econômica (10% do setor, 7,1% do total). (SEPRT/ME, 2018)
Vale ressaltar a abrangência das atividades do setor terciário de Guarapuava.
Considerando-se a qualidade de centro sub-regional na hierarquia urbana e,
consequentemente, de polo articulador de sua RGInt, tal como evidenciado nos
estudos do IBGE, pode-se conjecturar que as atividades de comércio e de prestação
de serviços do município possuem inserção regional, não se limitando ao
atendimento da população guarapuavana. (IBGE, 2008, 2013, 2017b)
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Tabela 24: Número de empresas e empregados do setor terciário, total e por atividade
econômica, do município de Guarapuava – 2018.
Empresas
Atividade econômica

Empregados

%
%
setor total

Pessoas

%
%
setor total

1.770

50,1

36,1

12.293

40,0

28,5

1.566

44,4

31,9

9.801

31,9

22,8

204

5,8

4,2

2.492

8,1

5,8

1.760

49,9

35,9

18.418

60,0

42,8

9

0,3

0,2

4.458

14,5

10,4

Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo,
Manutenção, Radiodifusão e Televisão

542

15,4

11,1

3.371

11,0

7,8

Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários,
Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar de
Atividade Econômica

476

13,5

9,7

3.063

10,0

7,1

Ensino

80

2,3

1,6

2.863

9,3

6,6

Transporte e Comunicações

340

9,6

6,9

2.481

8,1

5,8

Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários

269

7,6

5,5

1.675

5,5

3,9

Instituições de Crédito, Seguros e de
Capitalização

44

1,2

0,9

507

1,7

1,2

Comércio
Comércio Varejista
Comércio Atacadista
Serviços
Administração Pública Direta e Indireta

TOTAL
Fonte: SEPRT/ME (2018).

Nº

3.530

100,0 72,0

30.711

100,0 71,3
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Figura 53: Percentual relativo ao total de empresas e empregados, por atividade
econômica do setor terciário, do município de Guarapuava – 2018.
Fonte: SEPRT/ME (2018).



Setor Secundário

Em relação ao setor secundário, conforme detalhado na Tabela 25 e ilustrado na
Figura 54, tanto em número de empresas como de empregados, predominam as
atividades da indústria de transformação: em 2018, das 688 empresas do setor
secundário presentes em Guarapuava, 417 unidades (60,6% do setor, 8,5% do total)
eram da indústria de transformação, a qual empregou 7.063 pessoas (74,8% do setor,
16,4% do total). Também se destacaram as atividades da construção civil, que,
concentradas em 255 empresas (37,1% do setor, 5,2% do total), empregaram 2.155
pessoas (22,8% do setor, 5% do total). (SEPRT/ME, 2018)
No caso da indústria de transformação, em termos de postos de trabalho,
sobressaiu a indústria de madeira e mobiliário, sendo responsável por empregar
2.859 pessoas (30,3% do setor, 6,6% do total). Em seguida, destacaram-se os
empregados da indústria de produtos alimentícios, bebida e álcool etílico (11,8% do
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setor, 2,6% do total), da indústria de papel, papelão, editorial e gráfica (11,3% do
setor, 2,5% do total) e da indústria química, produtos farmacêuticos, veterinários,
perfumaria, sabões, velas e matérias plásticas (8,1% do setor, 1,8% do total).
(SEPRT/ME, 2018)
Vale ressaltar que, conforme divulgado pela Prefeitura Municipal de
Guarapuava, além das indústrias instaladas nos distritos industriais, o município conta
com um importante Parque Industrial no distrito de Entre Rios, operado pela
Cooperativa Agrária Agroindustrial, onde também está localizada a maior maltaria da
América Latina, destinada ao segmento cervejeiro (GUARAPUAVA, 2020).

Tabela 25: Número de empresas e empregados do setor secundário, total e por atividade
econômica, do município de Guarapuava – 2018.
Empresas
Atividade econômica

Empregados

Nº

%
%
setor total

Pessoas

%
setor

%
total

417

60,6

8,5

7.063

74,8

16,4

Madeira e Mobiliário

97

14,1

2,0

2.859

30,3

6,6

Produtos Alimentícios, Bebida e Álcool Etílico

95

13,8

1,9

1.112

11,8

2,6

Papel, Papelão, Editorial e Gráfica

25

3,6

0,5

1.069

11,3

2,5

Química, Produtos Farmacêuticos, Veterinários,
Perfumaria, Sabões, Velas e Matérias Plásticas

19

2,8

0,4

761

8,1

1,8

Metalúrgica

50

7,3

1,0

347

3,7

0,8

Mecânica

50

7,3

1,0

231

2,4

0,5

Têxtil, Vestuário e Artefatos de Tecidos

26

3,8

0,5

263

2,8

0,6

Produtos Minerais não Metálicos

22

3,2

0,4

220

2,3

0,5

Borracha, Fumo, Couros, Peles e similares

15

2,2

0,3

85

0,9

0,2

Material de Transporte

8

1,2

0,2

62

0,7

0,1

Material Elétrico e Comunicações

9

1,3

0,2

31

0,3

0,1

Calçados

1

0,1

0,0

23

0,2

0,1

Indústria de Extração de Minerais

4

0,6

0,1

88

0,9

0,2

Serviços Industriais de Utilidade Pública

12

1,7

0,2

133

1,4

0,3

Indústria de Transformação
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Empresas
Atividade econômica

Empregados

Nº

%
%
setor total

Construção Civil

255

37,1

TOTAL

688

5,2

100,0 14,0

Pessoas

%
setor

%
total

2.155

22,8

5,0

9.439

100,0

21,9

Fonte: SEPRT/ME (2018).

Figura 54: Percentual relativo ao total de empresas e empregados, por atividade
econômica do setor secundário, do município de Guarapuava – 2018.
Fonte: SEPRT/ME (2018).



Setor Primário

De um modo geral, o território brasileiro apresenta poucas e grandes empresas
do setor primário. Conforme apontado, em 2018 o município de Guarapuava
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registrou 684 empresas (14% do total) do setor, que empregaram 2.919 pessoas
(6,8% do total). Não obstante, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, em
2017 o território analisado registrou 2.134 estabelecimentos rurais, sendo 60%
dirigidos por agricultores familiares, o que indica a presença de um contingente
significativo de pessoas ocupadas nas atividades agropecuárias. Além disso, os dados
do IBGE também corroboram a existência de poucas e grandes empresas, tendo em
vista a expressiva concentração fundiária do município: quase 85% da área total
ocupada pelos estabelecimentos rurais estavam concentradas em apenas 307
estabelecimentos (14,4% do total). (SEPRT/ME, 2018; IBGE, 2017a)
De

todo

modo,

apesar

da

baixa

representatividade

em

termos

de

estabelecimentos empregatícios e empregados formais, o setor primário tem um
peso relevante na economia municipal, especialmente no que diz respeito à
produção de matérias-primas para o setor industrial (e para o segmento da
agroindústria), com destaque para as seções alimentícia, madeireira e de papel. Com
diferentes níveis de intensidade, estão presentes em Guarapuava as atividades
agrícolas, pecuárias e florestais. (SEAB/DERAL, 2018)
Constituindo um dos principais indicadores de desempenho da produção
agropecuária, o valor bruto da produção (VBP) corresponde ao volume financeiro
arrecadado pela produção agropecuária em uma determinada região, num dado
período, sendo seu valor calculado com base na produção e nos preços recebidos
pelos produtores (SEAB/DERAL, 2018).
De acordo com os índices calculados e disponibilizados pelo Departamento de
Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná
(DERAL/SEAB), Guarapuava totalizou um VBP de R$ 981,8 milhões em 2018, que
correspondeu a 19,8% do VBP de sua RGInt e a 1,1% do VBP do Paraná.
(SEAB/DERAL, 2018)
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No que diz respeito à composição do VBP municipal de 2018, conforme
detalhado na Tabela 26, as produções agrícolas foram as mais expressivas,
totalizando um valor de R$ 646 milhões, o que correspondeu a aproximadamente
65% do VBP. Em seguida, destacaram-se as produções da pecuária, que totalizaram
R$ 272,6 milhões (27,8% do VBP total). Por sua vez, as produções florestais
totalizaram R$ 63,2 milhões (6,4% do VBP total). (SEAB/DERAL, 2018)
No ano analisado, mais de 30% do VBP de Guarapuava refere-se ao principal
produto agrícola do estado, a soja, que rendeu R$ 325,7 milhões e 280,4 mil
toneladas colhidas, figurando Guarapuava como o 4º maior produtor do Paraná. O
município também se destaca como o maior produtor paranaense de batata inglesa,
com 114,9 mil toneladas colhidas e um rendimento de R$ 92,1 milhões em 2018, o
que correspondeu a quase 10% do VBP municipal. Configurando Guarapuava como
um grande produtor de grãos do estado, as culturas de milho, cevada e trigo
também

sobressaem,

cujos

rendimentos

das

produções

equivaleram,

respectivamente, a 8,9%, a 4,5% e a 2,9% do VBP municipal de 2018. Vale ressaltar
que o município é o maior produtor nacional de cevada cervejeira, abastecendo a
maioria das cervejarias do país. (SEAB/DERAL, 2018; GUARAPUAVA, 2019b)
Ainda no que diz respeito à produção agrícola, cabe destacar a relevância da
Cooperativa Agrária Agroindustrial para a economia municipal. Tendo como
principais culturas produzidas a soja, o milho, o trigo e a cevada, a cooperativa conta
matriz energética própria, cadeias produtivas completas, que compreendem desde a
pesquisa agrícola até a industrialização, e uma estrutura logística que engloba
laboratório de análises e três unidades de armazenagem. Tem como unidades de
negócios: Agrária Malte, Agrária Farinhas, Agrária Nutrição Animal, Agrária Sementes,
Agrária Óleo e Farelo e Agrária Grits e Flakes. (AGRÁRIA, 2020)
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Em relação à pecuária, a principal produção do município é a de pintainhos
(reprodução), que contabilizou 5,4 milhões de unidades e rendeu R$ 114,1 milhões
em 2018, o que correspondeu a 11,6% do VBP municipal. Em seguida, sobressaem as
produções de carne bovina, de suínos (corte) e de leite, cujos rendimentos
equivaleram, respectivamente, a 4,5%, a 2,3% e a 2,3% do VBP municipal do ano
analisado. (SEAB/DERAL, 2018)
No grupo dos produtos florestais, as principais produções de Guarapuava são a
erva-mate e as madeiras em toras (com destino a serraria, papel e celulose e lenha).
Dentre estes, destacam-se as toras de pinus (para serrarias), cuja produção
contabilizou 165 mil m3 e rendeu R$ 16 milhões, o que equivaleu a 1,6% do VBP
municipal. (SEAB/DERAL, 2018)
Tabela 26: Quantidade produzida e valor bruto da produção agropecuária (VBP), total e por
produto, do município de Guarapuava – 2018.
VBP

Quantidade
produzida

R$ 1.000

%

-

646.003

65,8

Soja (t)

280.416

325.796

33,2

Batata inglesa (t)

114.920

92.163

9,4

Milho (t)

170.520

87.079

8,9

Cevada (t)

56.310

44.635

4,5

Trigo (t)

38.500

28.766

2,9

Cebola (t)

11.000

12.216

1,2

Tomate (t)

5.130

11.203

1,1

Silagem (t)

63.000

10.450

1,1

-

33.694

3,4

-

272.642

27,8

5.418.000

114.186

11,6

Carne bovina (kg)

18.430

44.099

4,5

Suíno - corte (kg)

67.500

22.749

2,3

Leite (mlt)

17.400

22.446

2,3

Suíno - reprodução (cab)

13.850

11.094

1,1

Produto
Agricultura

Demais produtos
Pecuária
Pintainho - reprodução (un)
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VBP

Quantidade
produzida

R$ 1.000

%

-

58.068

5,9

-

63.232

6,4

13.500

14.993

1,5

165.000

16.089

1,6

142.000

9.102

0,9

Toras - lenha (m )

265.000

7.992

0,8

Demais produtos

-

15.055

1,5

-

981.877

100,0

Produto
Demais produtos
Florestais
Erva-mate (t)
3

Toras de pinus - serraria (m )
3

Toras - papel e celulose (m )
3

TOTAL
Fonte: SEAB/DERAL (2018).

A Figura 55 apresenta a distribuição percentual do VBP de 2018 de Guarapuava,
segundo os principais produtos.

Figura 55: Distribuição percentual do valor bruto da produção agropecuária (VBP), por
principais produtos, do município de Guarapuava – 2018.
Fonte: SEAB/DERAL (2018).

Finanças Municipais
No que diz respeito à composição e origens dos recursos municipais, conforme
os dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
da Secretaria do Tesouro Nacional (SICONFI/STN), detalhados na Tabela 27, as
receitas correntes Guarapuava totalizaram R$ 498,8 milhões em 2018. Deste total,
mais de 60% foram provenientes de transferências intergovernamentais, o que
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evidencia uma relativa dependência orçamentária do município em relação a estes
recursos. (SICONFI/STN, 2018)
O valor da receita tributária, própria do município, correspondeu a 20,1% do
total das receitas correntes, sendo 7,4% referente ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza, 4,1% ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
2,7% ao Imposto sobre a Renda, 1,9% ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
e 3,9% às taxas e contribuições de melhorias. A receita patrimonial (fruição do
patrimônio) equivaleu a 10,3% do total das receitas, sendo 9,8% referente aos valores
mobiliários. (SICONFI/STN, 2018)
Os repasses do Estado corresponderam a 26,5% do total das receitas correntes,
sendo 18,5% referente à cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, e 5,5% à cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores. Os repasses da União somaram 23,8%, sendo 15,8% relativo à cotaparte do Fundo de Participação dos Municípios e 4,5% às transferências do SUS. Já os
repasses multigovernamentais equivaleram a 12,8% e referem-se ao Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educação. (SICONFI/STN, 2018)
No que se refere às despesas correntes municipais (necessárias à manutenção
dos serviços públicos), em Guarapuava foram despendidos R$ 383,9 milhões em
2018, sendo quase 65% deste valor referente às despesas com pessoal e encargos
sociais. (SICONFI/STN, 2018)
Tabela 27: Valor e composição das receitas e despesas correntes do município de Guarapuava –
2018.
Indicador
Receitas Correntes
Receita tributária
Impostos

Valor
R$ 1.000

%

498.875

100,0

100.302

20,1

80.695

16,2
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Valor

Indicador

R$ 1.000

%

Taxas

16.944

3,4

Contribuições de melhoria

2.663

0,5

Receitas de contribuições

25.054

5,0

Receita patrimonial

51.248

10,3

Receita de serviços

1.905

0,4

316.189

63,4

União

118.815

23,8

Estado

132.102

26,5

Multigovernamental

63.934

12,8

Outras transferências

1.339

0,3

4.177

0,8

383.928

100,0

Pessoal e encargos sociais

246.076

64,1

Juros e Encargos da Dívida

2.881

0,8

Outras Despesas Correntes

134.971

35,2

Transferências correntes

Outras receitas correntes
Despesas Correntes

Fonte: SICONFI/STN (2018).

A análise das despesas executadas por função sinaliza as prioridades e
finalidades dos gastos públicos municipais. De acordo com os dados do
SICONFI/STN, apresentados na Tabela 28, os maiores gastos de Guarapuava estão
com as funções sociais de educação, saúde e habitação, cujas participações na
composição das despesas de 2018 corresponderam, respectivamente, a 26,9%, a
21,7% e a 12,4%. (SICONFI/STN, 2018)
Tabela 28: Valor das despesas executas, por função, do município de Guarapuava – 2018.
Função

Valor
R$ 1.000

%

Educação

116.519

26,9

Saúde

94.035

21,7

Urbanismo

53.528

12,4

Administração

28.386

6,6
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Função

Valor
R$ 1.000

%

Previdência Social

23.352

5,4

Assistência Social

19.542

4,5

Encargos Especiais

13.249

3,1

Legislativa

11.358

2,6

Saneamento

9.242

2,1

Desporto e Lazer

8.291

1,9

Gestão Ambiental

7.454

1,7

Habitação

6.337

1,5

Segurança Pública

5.347

1,2

Judiciária

3.608

0,8

Agricultura

3.579

0,8

Cultura

3.220

0,7

Indústria

2.419

0,6

Transporte

2.110

0,5

Direitos da Cidadania

1.153

0,3

Comércio e Serviços

114

0,03

TOTAL

432.359

100,0

Fonte: SICONFI/STN (2018).
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4. FORÇAS ESTRUTURANTES E CENÁRIOS PROSPECTIVOS
O diagnóstico apenas realizado permite identificar as forças estruturantes para
o município. Estas são então traduzidas em cenários prospectivos para balizar os
prognósticos de dimensionamento para cada tipologia de resíduo como será
apresentado

na

sequência.

Neste

capítulo

são

apresentados

os

aspectos

metodológicos e as projeções.

4.1.
Identificação
Guarapuava

das

Forças

Estruturantes

para

A Figura 56 permite identificar a evolução da mancha urbana contínua da
cidade de Guarapuava desde o ano de 1988. O período, de três décadas, observou
um crescimento populacional considerável para o município e de grande crescimento
econômico, com a estruturação do estado nos mercados produtores de commodities
agrícolas e consolidando a posição de Guarapuava como um hub de conexão do
Paraná central.
Essa dinâmica, no entanto, não se articula na criação de redes de
relacionamento econômico e de serviços tal como se observa em outras regiões do
estado, como ao norte com Londrina e Maringá. A região Norte Central do estado
traz interações econômicas e de agregação de valor rumo à economia de serviços e
triplicou seu produto econômico desde os anos 1980, e os PIB dos municípios citados
representam, respectivamente, 5% e 4% do total do Estado. No estado do Paraná são
destacadas duas, sob a ótica da economia do desenvolvimento, duas distintas
dinâmicas econômicas-motrizes, e Guarapuava se associa fortemente à segunda.
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Figura 56: Mancha urbana de Guarapuava, passada e atual.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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A primeira delas advém da notável proporção de riquezas que são geradas na
Região Metropolitana da Capital, que concentra cerca de 40% do PIB estadual. Essa
preponderância econômica, em grande parte industrial - como revela Trintin (2001),
evidencia um descolamento desta região frente ao restante do Estado e encontra sua
origem em processo histórico que remonta às décadas de 70 e 80.
Já a segunda dinâmica econômica-motriz advém de uma série de mudanças
ocorridas no campo. O rápido processo de ocupação e colonização do Estado passa a
se esgotar no início da década de 80, e em paralelo ao fim da fronteira agrícola,
inicia-se o inexorável movimento de êxodo rural - decorrente das mudanças no
padrão tecnológico do campo, como a mecanização e a utilização de insumos
modernos (MOURA, 2004).
A intensificação da mecanização dos campos rendeu crescente a migração para
os centros urbanos, expulsando a mão-de-obra que até então vinha fortemente
atraindo. A população, então predominantemente rural, passa a se concentrar
crescentemente nas áreas urbanas, e já a partir dos anos 80 a população urbana
passa a se sobressair em relação à rural em algumas mesorregiões do Estado, como é
claramente o caso em Guarapuava, que passa a ser a referência urbana para um
grande cinturão de municípios ao seu redor.
De fato, todas as cidades médias do Estado do Paraná compartilham de alto
crescimento do setor de serviços e de elevados graus de urbanização. Os efeitos da
urbanização na estrutura e composição da população. Não obstante as similaridades
demográficas e de perfil urbano entre essas cidades, há uma notável distinção entre
as dinâmicas econômicas subjacentes – enquanto na RM de Curitiba se observa uma
diversificada base industrial, em Guarapuava e nas demais cidades interioranas, a
fonte de dinâmica e riqueza advém do vínculo integrador entre a agropecuária e a
indústria – a agroindústria.
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Observa-se notória expansão da transformação dos produtos primários e da
industrialização de soja, de milho, de trigo, de aves etc., já a partir da década de 80. O
movimento de êxodo rural e do fim da expansão da fronteira de colonização não
reduziram o excedente produzido no campo. Ao contrário, fruto de novo padrão
tecnológico de mecanização e acesso a mercados externos, houve uma produção
cada vez abundante de excedentes no interior do Paraná (TRINTIN, 2001).
O resultado prático foi o estabelecimento de uma dinâmica de ampliação do
comércio inter-regional e de exportação dos excedentes de produtos primários e
agroindustriais que permitiu, em ciclo virtuoso, o estabelecimento de condições
próprias de alargamento da base econômica de exportação, principalmente quando
esse processo também se viu apoiado na melhoria dos meios de comunicação e de
transporte (estradas, rodovias, ferrovias, energia elétrica, comunicação etc., ou seja, a
infraestrutura econômica). O Valor Adicionado Fiscal, calculado com base nos dados
da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, identifica que a participação do setor
primário na dinâmica econômica é de cerca de 22%, com a indústria representando
cerca de 42%.
O papel da agroindústria no Estado ocorre de forma que as regiões com ênfase
nas indústrias tradicionais são compradoras de insumos das regiões com foco maior
no setor primário. Por outro lado, as exclusivas do setor primário, ou primárioexportadoras, são importadoras de produtos agroindustriais (indústrias de máquinas,
de implementos e de insumos). No espaço paranaense, elas se integram formando
uma matriz produtiva associada. Tanto isso é assim que, historicamente, grande parte
do crescimento da economia agroindustrial do Estado se deu focado na demanda de
produtos primários transformados (alimentos, praticamente), por parte dos grandes
mercados consumidores intra-regionais como inter-regionais. Esses produtos
refletem o crescimento do complexo agroindustrial de forma concomitante à difusão
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e ampliação da divisão social do trabalho favorável às indústrias tradicionais do
interior paranaense.
O perfil da indústria exige uma integração com as atividades do setor primário,
como é notável no caso da indústria de produtos alimentares, como carnes,
embutidos, ração etc. Há, como consequência, uma modernização do espaço rural
mediante a geração de atividades econômicas tradicionais ligadas ao espaço urbano
e crescentemente em atividades urbano-industriais. Nestes casos, a demanda na
economia urbana depende, de forma significativa, da renda gerada tanto no setor
primário quanto em atividades industriais correlatas.
Assim, as atividades de base fazem uma transição e impulsionam as atividades
urbanas nas regiões de Londrina, Maringá, Cascavel e de Ponta Grossa. Em
Guarapuava, há movimento nesse sentido, mas mais tímido por ser mais focado nas
produções primárias que não geram tanta demanda de mão de obra quanto as
associadas às indústrias do mobiliário, madeira, têxtil, couro, peles e calçados. No
município de interesse, as atividades urbanas contam com especializações, seja na
transformação industrial quanto no comércio e na prestação de serviços, embora de
forma menos intensiva que nos demais municípios citados.
Conforme observado no item de análise das atividades econômicas de
Guarapuava, pode-se antever movimentos mais intensivos de transição para a
situação urbano-industrial por meio da base produtiva primária a partir do momento
em que haja o desenvolvimento de empresas comunitárias que partem do setor
primário e dele se distanciam na forma de agregação de valor e encadeamento
produtivo (ou seja, no tecer de ligações de cunho intersetorial, onde há um
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“caminho” percorrido desde as demandas preexistentes, para trás, mas também para
frente, no processo de produção)21.
Analisando a questão do encadeamento, Rippel (1995) argumenta que este
processo ocorre pela natureza de algumas atividades de produção ou serviços, em
gerar um efeito dinâmico sobre a economia de certas regiões, fato que é para a
implantação e consolidação de novas atividades e também a um processo de
acumulação de capital cada vez mais amplo, através de novos investimentos e da
busca de mercados consumidores potenciais ou consolidados. Para tal, há
necessidade de pré-requisitos estruturais, dentre os quais podem ser citados: a)
recursos naturais; b) fontes geradoras de energia; c) existência de recursos humanos
devidamente treinados e preparados; d) capacidade administrativa e gerenciadora; e)
capacidade de geração de novas tecnologias, principalmente via investimento em
Pesquisa e Desenvolvimento (HADDAD, 2009).
O encadeamento produtivo (e, em contrapartida, a sua falta) é o principal
motivador de dinâmica no município de Guarapuava, que pode ser tanto
intensificado quanto mantido refém da posição já obtida, que é de destaque
regional. Uma das formas de se realizar o encadeamento é pela atuação das
cooperativas, como a Agraria, que está positivamente correlacionado tanto aos níveis
de educação quanto à menor desigualdade na posse da terra (ALVES, 2013). As
cooperativas promovem tanto a distribuição de renda como também um estoque de
capital social, principalmente na agricultura, mas demandam dos pré-requisitos
estruturais já comentados.
21

Por Hirschman (1961), compreende-se que o caminho mais eficiente de crescimento deve ser
aquele que possa combinar os efeitos de encadeamento para trás e para frente. O encadeamento
para trás é fruto de crescimento autônomo de um determinado setor, motivado basicamente por
causa de um novo investimento ou pelo aproveitamento da capacidade produtiva previamente
existente. Esse encadeamento induz o crescimento de outros setores a ele relacionados, devido
principalmente as pressões de demanda. Quanto aos encadeamentos para frente, o motivo de sua
ocorrência é a existência de um aumento da produção de um determinado fator que provoca a
elevação da produção de outros setores em virtude do excesso de oferta do produto do setor inicial.
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Isso porque há uma forte relação entre a formação de capital social e aquela de
aglomerações produtivas localizadas, denominadas de APL (Arranjos Produtivos
Locais), sendo que uma de suas principais características é a cooperação inter-firmas
baseada na confiança entre seus associados. Os APL são importantes destaques na
crescente diferenciação produtiva do interior do Estado e podem ser fatores
dinamizadores da economia de Guarapuava. Esta diferenciação parte da base
econômica da agroindústria para outras atividades, como mostram os arranjos de
metais sanitários, bonés, equipamentos médico-odontológicos, dentre outros,
verificados em diversos locais do Estado.
Destacam-se, em Guarapuava, os passos recentes no sentido de se deterem os
pré-requisitos estruturais necessários para a diversificação e dinamização de sua
economia, como a implantação do Unicentro (setor de educação) e do hospital
regional (setor da saúde). Com base no exposto, delineiam-se as seguintes forças
estruturantes para o município de Guarapuava, que deverão condicionar seus
movimentos futuros e terão, por consequência, rebatimentos nos resíduos sólidos e
nas formas de gestão. Os cenários prospectivos, apresentados no item abaixo,
explorarão os limites máximos, mínimos e médios desse conjunto de forças
estruturantes, dando os contornos para o planejamento que se seguirá.
Tabela 29: Forças estruturantes de Guarapuava.
Forças Estruturantes de Guarapuava
Crescimento populacional tímido, sem tendência de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional
Espraiamento da mancha urbana, com baixo adensamento, no seu entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul
Continuada consolidação urbana dos distritos rurais, especialmente Entre Rios
Setor primário predomina como força-motriz da economia, ainda com espaço para concentração de
propriedades rurais e incremento de florestas plantadas
Setor secundário predominantemente vinculado ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para crescimento via especializações
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Forças Estruturantes de Guarapuava
Setor terciário sem dinâmica- motriz própria, com tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no Paraná-Central
Estanqueidade do crescimento da renda média da população devido ao pouco dinamismos
econômico prospectivo e aumento do contingente sênior
Continuidade na existência de população flutuante, fazendo uso de serviços de educação e saúde
(municípios do Paraná- Central) e dos serviços de alimentação e hospedagem (fluxo)
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 57: Densidade populacional de Guarapuava por setor censitário.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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A figura acima evidencia a densidade populacional de Guarapuava, ilustrando as
conclusões do conjunto de forças estruturantes no tangente à população do
município, o que se torna importante fator para o planejamento da gestão dos
resíduos sólidos.

4.2.

Cenários Prospectivos para Guarapuava

O horizonte de planejamento do PMGIRS é de 20 anos. Este planejamento
requer, portanto, ampliar a visão sobre o futuro, para compreender como o Plano
melhor se adequará à sua realidade, realidade esta que é tudo, menos certa.
O dimensionamento dos resíduos sólidos e das ações para aprimorar sua
gestão rumo à sustentabilidade devem contemplar os elementos de curto, médio e
longo prazos, sendo que a cada horizonte o grau de incerteza sobre os
desdobramentos aumenta exponencialmente.
Uma vez que o futuro é uma prática de construção social, a certeza de sua
ocorrência só acontece quando este se revela no presente, tornando nulo, assim, o
tempo hábil para a tomada de decisões e o prendendo para sempre no passado.
Desta forma, a projeção para o município de Guarapuava se dará em três cenários,
sendo eles: tendencial, otimista e pessimista.
Essas projeções não se tratam de uma previsão do futuro, mas indicar estados
alternativos de futuro, plausíveis e possíveis, mesmo que improváveis. Trata-se de
pensar o futuro tanto com a oferta de entradas para o desenvolvimento de
estratégias quando submetido a fatos novos e inusitados, contribuindo de tal forma
para a preparação, no presente, de sua gama de viabilidades.
Compreende-se assim, que os cenários são insumos fundamentais ao
planejamento estratégico, conforme definição:
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“Os estudos prospectivos constituem parte importante do processo
de planejamento, na medida em que oferecem uma orientação para
as tomadas de decisões sobre iniciativas e ações para a construção do
futuro almejado pela sociedade e pelas empresas. A própria atividade
planejadora tem como pressuposto central o fato de o futuro não
estar pré-determinado e ser uma construção social, resultante,
portanto, das ações e das decisões da sociedade.” (BUARQUE, 2003).

A forma mais usual de se compreender o futuro é projetá-lo com base nos
comportamentos dominantes do passado. O exercício desta “técnica de retrovisor” é
denominado de Cenário Tendencial, pois incorpora a influência do passado próximo
sem articular imprevisões ou modificações em relação aos rumos já tomados.
Uma vez que o futuro não necessariamente repetirá o passado de forma
tendencial, elaborou-se também outros dois cenários, de caráter alternativos, que
extrapolam a tendência e explicitam um espectro maior de possibilidades de
desenrolares futuros. Trata-se do Cenário Retomada e Cenário Morosidade. Como
os nomes implicam, no primeiro é tratada a possibilidade de uma conjunção positiva
de fatores para o desenvolvimento de Guarapuava, enquanto que no segundo a
conjunção é menos favorável.
Pode-se compreender que tais cenários alternativos sejam a ilustração de
“bandas, superior e inferior”, onde o desenrolar futuro deverá ocorrer, dentro da
razoabilidade preditiva do presente.
Nota-se que desta forma, não se compreendem os cenários como
representações de “onde queremos chegar”. Ao contrário, almeja-se com a técnica
utilizada justamente explicitar e articular a imprevisibilidade, ordenando, assim, as
percepções sobre o futuro desejado não a partir de sua projeção, mas sim a partir da
calibração dos programas, projetos e ações responsáveis pelo seu desenrolar
orientado.
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4.2.1. Articulação dos Cenários Prospectivos
O desenvolvimento dos cenários traz as forças estruturantes e as articula
almejando compreender seus rebatimentos sobre as dinâmicas socioeconômicas de
evolução da população e do produto.
Ao comentar a importância das dinâmicas para a sociedade em rede, Castells
afirma que “a nossa sociedade está construída em torno de fluxos: fluxos de capital,
fluxos de informação, fluxos de tecnologia, fluxos de interação organizacional, fluxos
de imagens, sons e símbolos” (CASTELLS, 1999). Mais do que apenas um elemento da
organização social, os fluxos seriam a expressão dos processos que dominam a vida
política, econômica e simbólica.
Algumas dessas dinâmicas são globais e se caracterizam por seus ritmos e
programação específicos, que atendem a objetivos exógenos à bacia em questão,
sendo coordenados em escalas muito mais abrangentes que a regional. Outras
dinâmicas, regionais, mantêm suas próprias programações e também respondem e
interagem com as globais, levam indústrias novas a se instalarem, aportam malhas
logísticas e modificam topografias naturais.
Eis que todas as dinâmicas criam sua expressão local, uma vez que o espaço
geográfico é único. Mas ainda, tais dinâmicas tem como fio condutor, no presente
caso, o próprio objeto de estudo, qual seja, os rebatimentos sobre os resíduos
sólidos no município de Guarapuava. A Tabela 30 apresenta os pressupostos para os
cenários de Guarapuava, calibrados tanto em sua tendência como em seus pares
exploratórios pelas forças estruturantes.
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Tabela 30: Elementos de articulação dos cenários prospectivos para Guarapuava.
Cenário Tendencial

Cenário Retomada

Cenário Morosidade

Atividade econômica
recuperando-se paulatinamente
da atual crise, sem a perda
significativa de pré-requisitos
estruturais necessários para a
diversificação e dinamização da
economia de Guarapuava

Atividade econômica recuperase mais rapidamente da atual
crise, com acréscimos aos prérequisitos estruturais
necessários para a diversificação
e dinamização da economia de
Guarapuava

Atividade econômica não
consegue se recuperar da atual
crise pelo próximo quinquênio,
com perda significativa de prérequisitos estruturais
necessários para a diversificação
e dinamização da economia de
Guarapuava

Setor terciário recupera o ritmo
de crescimento do passado,
mas sem muita intensidade pois
não há drivers intensivos em
ação

Setor terciário supera o ritmo
de crescimento do passado,
pois deve atender aos novos
encadeamentos e aos novos
setores, como educação e
saúde

Setor terciário mantém-se sem
crescimento significativo, e
passa a demandar mais dos
serviços do setor público para
compensar a queda de
dinamismo privado

Manutenção do quadro
industrial atual, com
crescimento bastante paulatino
dada as poucas inovações;
alguns novos encadeamentos
produtivos locais

Crescimento em inovações no
quadro industrial local, gerando
e sendo retroalimentado por
novos encadeamentos
produtivos locais, com
repercussões em setores como
educação e saúde

Permanência do quadro
industrial atual, com capacidade
ociosa e sem espaço para
inovações, sem a promoção de
novos encadeamentos
produtivos locais

Setor primário mantém
mercado de commodities
agrícolas regional expressivo,
embora sem margem para
muita expansão, pois não há
muita diversificação na cadeia

Setor primário mantém
mercado de commodities
agrícolas regional expressivo, e
sofre diversificação e maior
agregação de valor pela
inovação e ‘driver’ de
encadeamento produtivo

Setor primário mantém
mercado de commodities
agrícolas regional expressivo,
sem retrações significativas,
mas também sem acréscimos e
sem diversificação, estagnado
para o próximo quinquênio

Crescimento populacional
continua a ocorrer em ritmos
cada vez mais lentos, em linha
com o ritmo projetado pelo
IBGE

Crescimento populacional é
intensificado dada as migrações
internas em resposta ao
crescimento econômico e
demanda por mão de obra

Crescimento populacional é
fortemente desacelerado dado
a perda do dinamismo no
componente migratório, em
linha com o ritmo projetado
pelo IPARDES

Continuidade no processo de
urbanização, com ritmos
similares aos obtidos na última
década, com forte espraiamento

Continuidade no processo de
urbanização de forma mais
acelerada, pois há mais geração
de emprego e renda, com
tendência de fortalecimento do
urbano ligeiramente mais
adensado

Manutenção da mancha urbana
atual, espraiada e com vazios
destacados

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Importante notar que em cada um dos três cenários, a influência do passado na
projeção do futuro é considerada como bastante forte no curto prazo, porém, perde
efeito ao longo do tempo, respondendo no longo prazo por apenas uma fração da
trajetória antevista. Os cenários apenas descritos são traduzidos nas trajetórias
futuras de população e produção econômica, conforme se apresenta no item
seguinte. Destaca-se que as tabelas completas do ano 1 ao ano 20 das projeções,
encontram-se no APÊNDICE 4.

4.2.2. Resultados dos Cenários Prospectivos para a População
Os três cenários resultaram nas projeções demográficas apresentadas na
sequência, em termos de população total e nos recortes de situação de domicílio
(urbano e rural), conforme apresentado na sequência.
Tabela 31: Síntese dos cenários prospectivos – população total.
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

População atual (hab.)

183.257

179.694

183.219

População ao final da 1ª década (hab.)

190.039

183.756

197.525

Crescimento médio anual na 1ª década

0,36%

0,22%

0,75%

Diferença no final da 1ª década para hoje (hab.)

6.782

4.062

14.306

População ao final da 2ª década (hab.)

188.904

181.789

203.601

Crescimento médio anual na 2ª década

-0,06%

-0,11%

0,30%

Diferença no final da 1ª década para hoje (hab.)

5.647

2.095

20.382

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 58: Projeção populacional para Guarapuava - população total.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 32: Síntese dos cenários prospectivos – população urbana.
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

População atual (hab.)

167.742

164.488

167.715

População ao final da 1ª década (hab.)

174.080

168.255

181.013

Crescimento médio anual na 1ª década

0,37%

0,23%

0,77%

Diferença no final da 1ª década para hoje (hab.)

6.338

3.767

13.298

População ao final da 2ª década (hab.)

173.056

166.615

186.606

Crescimento médio anual na 2ª década

-0,06%

-0,10%

0,30%

Diferença no final da 1ª década para hoje (hab.)

5.314

2.127

18.891

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 59: Projeção populacional para Guarapuava - população urbana.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 33: Síntese dos Cenários Prospectivos – População rural
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

População atual (hab.)

15.515

15.206

15.504

População ao final da 1ª década (hab.)

15.959

15.361

16.512

Crescimento médio anual na 1ª década

0,28%

0,10%

0,63%

Diferença no final da 1ª década para hoje (hab.)

444

155

1.008

População ao final da 2ª década (hab.)

15.848

15.174

16.995

Crescimento médio anual na 2ª década

-0,07%

-0,12%

0,29%

Diferença no final da 1ª década para hoje (hab.)

333

-32

1.491

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 60: Projeção populacional para Guarapuava - população urbana.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.2.3. Resultados dos Cenários Prospectivos para a Produção Econômica
Os três cenários de produção econômica resultaram nas projeções para os
valores agregados brutos das atividades agropecuárias (setor primário), indústrias
(setor secundário) e de serviços (setor terciário), apresentadas a seguir.
Tabela 34: Síntese dos cenários prospectivos – VAB primário.
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

VAB atual (R$,mil)

361.214,00

361.760,00

361.077,00

VAB ao final da 1ª década (R$,mil)

416.910,00

370.548,00

457.920,00

Crescimento médio anual na 1ª década

1,44%

0,24%

2,40%

Diferença no final da 1ª década para hoje (R$,mil)

55.696,00

8.788,00

96.843,00

VAB ao final da 2ª década (R$,mil)

479.223,00

416.518,00

571.844,00

Crescimento médio anual na 2ª década

1,40%

1,18%

2,25%

Diferença no final da 2ª década para hoje (R$,mil)

118.009,00

54.758,00

210.767,00

Nota: VAB (valor adicionado bruto).
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 61: Projeção econômica para Guarapuava – VAB setor primário.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 35: Síntese dos cenários prospectivos – VAB secundário.
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

VAB atual (R$,mil)

1.107.050,00

1.106.709,00

1.107.392,00

VAB ao final da 1ª década (R$,mil)

1.303.390,00

1.159.257,00

1.483.162,00

Crescimento médio anual na 1ª década

1,65%

0,46%

2,96%

Diferença no final da 1ª década para hoje (R$,mil)

196.340,00

52.548,00

375.770,00

VAB ao final da 2ª década (R$,mil)

1.511.866,00

1.294.682,00

1.814.195,00

Crescimento médio anual na 2ª década

1,49%

1,11%

2,04%

Diferença no final da 2ª década para hoje (R$,mil)

404.816,00

187.973,00

706.803,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 62: Projeção econômica para Guarapuava – VAB setor secundário.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 36: Síntese dos cenários prospectivos – VAB terciário.
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

VAB atual (R$,mil)

3.905.932,00

3.898.036,00

3.907.578,00

VAB ao final da 1ª década (R$,mil)

4.925.019,00

4.286.152,00

5.435.486,00

Crescimento médio anual na 1ª década

2,35%

0,95%

3,36%

Diferença no final da 1ª década para hoje (R$,mil)

1.019.087,00

388.116,00

1.527.908,00

VAB ao final da 2ª década (R$,mil)

5.896.269,00

4.977.528,00

7.082.909,00

Crescimento médio anual na 2ª década

1,82%

1,51%

2,68%

Diferença no final da 2ª década para hoje (R$,mil)

1.990.337,00

1.079.492,00

3.175.331,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 63: Projeção econômica para Guarapuava – VAB setor terciário.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.3.
Dos Cenários Prospectivos para o Prognóstico de
Resíduos
O cenário prospectivo enseja ser o pano de fundo para o município de
Guarapuava e, consequentemente, para o desenrolar de seu Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os cenários perfazem balizadores para a
gestão de resíduos, pois permitem inferir as magnitudes das mudanças necessárias
na execução dos serviços públicos de limpeza, coleta e tratamento de resíduos.
Dessa forma, parte-se da situação atual de geração, coleta e tratamento de
resíduos para, embasados nos cenários prospectivos, ilustrar um possível futuro para
estes mesmos temas ao longo dos próximos vinte anos. O cenário tendencial, como
seu próprio nome indica, traz a vertente mais esperada de desenvolvimento,
enquanto que os cenários retomada e morosidade trazem balizadores de máxima e
mínima, respectivamente.
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No capítulo 6 são realizadas as projeções de geração de resíduos sólidos
baseadas justamente nestas projeções socioeconômicas. Para cada tipo de resíduo é
utilizado um parâmetro destas projeções. Este dimensionamento dos resíduos é
fundamental para o bom planejamento, e será o mais consistente possível quando
embasado por projeções socioeconômicas robustas. Os detalhes são descritos em
cada um dos itens subsequentes.
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5. TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUAS DEFINIÇÕES
Para a elaboração deste PMGIRS de Guarapuava serão consideradas as nove
tipologias de resíduos sólidos, conforme definido pela PNRS, mais as tipologias de
resíduos cemiteriais e resíduos volumosos, conforme apresentado na Figura 64, e na
sequência é apresentada uma descrição para cada uma dessas tipologias.

Figura 64: Tipologias de resíduos sólidos.
Fonte: Adaptado de BRASIL (2010).
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5.1.

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Os RSU são aqueles 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 ouros serviços de limpeza urbana (BRASIL,
2010). Estes resíduos podem ser constituídos principalmente por embalagens e restos
de alimentos, areia, terra, folhagem, pedaços de madeiras, fezes de animais, entre
outros resíduos de limpeza urbana (PARANÁ, 2018). Neste documento serão
subdivididos em cinco resíduos, conforme Figura 65.

Figura 65: Classificação dos resíduos sólidos urbanos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Onde:
Resíduos sólidos
domésticos (coleta
convencional)

Originários de atividades domésticas em residências urbanas. São
constituídos por resíduos secos (recicláveis) e resíduos úmidos
(orgânicos).

Resíduos recicláveis
(coleta seletiva)

Resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou
composição, ou seja, resíduos com características similares são
selecionados pelo gerador e disponibilizados para a coleta
separadamente. São constituídos principalmente por embalagens
fabricadas a partir de plásticos, papéis, vidros e metais diversos.

Resíduos de limpeza
pública

Resíduos oriundos da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas,
como areia, terra, folhagens, pedaços de madeira, fezes de animais, entre
outros.

Resíduos verdes

Resíduos oriundos das roçadas e capinas de mato, grama e vegetação
rasteira de canteiros centrais, canteiros laterais, e manutenção de
parques, áreas verdes e jardins.
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Resíduos de animais
mortos

5.2.

Resíduos de animais mortos (pequeno e grande porte) de proprietários
não identificados, dispostos em vias e logradouros públicos.

Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC)

Segundo a PNRS (BRASIL, 2010) os RCC são aqueles gerados em construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes
da preparação e escavação de terrenos para obras civis. A Resolução CONAMA nº
307/2002 complementa com exemplo de tijolos, blocos cerâmicos, concreto em
geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica, etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Esta
mesma resolução ainda divide esta tipologia de resíduos em classes, conforme Figura
66.

Figura 66: Classificação dos resíduos da construção civil.
Fonte: CONAMA (2002).

Onde:
São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestruturas, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
Classe A

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e
concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fio, etc.) produzidas nos canteiros de obras.
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Classe B

São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plástico, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso.

Classe C

São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.

Classe D

São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas,
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

5.3.

Resíduos Sólidos do Serviço da Saúde (RSS)

De acordo com a PNRS os RSS são aqueles gerados nos serviços de saúde
(humana ou animal), conforme definido em regulamento ou em normas estabelecida
pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Complementado pela Resolução CONAMA nº
358/2005 e RDC nº 222/2018 com os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos
de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e
serviços

onde

se

realizem

atividades

de

embalsamento

(tanatopraxia

e

somatoconservação), serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de
manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de
controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores,
distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro,
unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de
tatuagem, entre outros similares. Estes resíduos são classificados em cinco grupos,
conforme Figura 67.
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Figura 67: Classificação dos resíduos de serviço de saúde.
Fonte: CONAMA (2005); ANVISA (2018).

Onde:
Classe A

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de
maior virulência podem apresentar risco de infecção.
Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos
biológicos, exceto os 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.

A1

Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por
agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco
de disseminação ou causador 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 forrações, 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.

A3

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais
vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cm ou idade
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gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não
tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.
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, urina e
secreções, 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.
A4

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
contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou
de confirmação diagnóstica.
Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de
animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de
microrganismos.
Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.

A5

Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos
suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à
saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato
com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons.
Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em
documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes.

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar periculosidade à saúde
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade,
carcinogenicidade,
teragenicidade,
mutagenicidade e quantidade.
Classe B

Produtos farmacêuticos.
Resíduos de saneantes, desinfetantes desinfestantes; resíduos contendo metais pesados;
reagentes para laboratórios, inclusive os recipientes contaminados por estes.
Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).
Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.
Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos.

Classe C

Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de
dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou
não prevista.
Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa e
ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e
radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção Radiológica aprovado

PMGIRS/GUARAPUAVA
234

VERSÃO PRELIMINAR
para a instalação radiativa.
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário,
gorro e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em
antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entram em
contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e
outros similares não classificados como A1.
Classe D

Sobras de alimentos e do preparo de alimentos.
Resto alimentar de refeitório.
Resíduos provenientes das áreas administrativas.
Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.
Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado.
Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associadas.
Pelos de animais.

Classe E

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.

5.4.
Resíduos Sólidos do Serviço Público de Saneamento
Básico (RSAN)
Consideram-se como RSAN os resíduos gerados nos serviços de saneamento
básico, exceto os que se enquadram na classificação de resíduos sólidos urbanos RSU (BRASIL, 2010b). Sendo assim, os RSAN são gerados nos sistemas públicos de
tratamento de água, de esgotamento sanitário e nos sistemas de manejo e drenagem
de águas pluviais urbanas. Esses resíduos são classificados em 6 sub tipologias,
conforme apresentado na Figura 68.
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Figura 68: Classificação dos resíduos de saneamento.
Nota: ETE (estação de tratamento de esgoto). ETA (estação de tratamento de água).
Fonte: BRASIL (2010).

Onde:

Lodos de Estação de
Tratamento de Água (ETA)

Resíduos gerados a partir do processo de potabilização de água. São
resíduos constituídos principalmente por componentes orgânicos e
inorgânicos, como: algas, bactérias, vírus, coloides, areias, argila,
cálcio, magnésio, entre outros, incluindo residuais de produtos
químicos adicionados à água no tratamento. A composição do lodo
pode variar de acordo com as características de água bruta captada.

Materiais grosseiros de
Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE)

Resíduos sólidos retirados do esgoto bruto na etapa de gradeamento.

Sólidos sedimentáveis de
ETE

Sólidos sedimentáveis (areia) retirados do esgoto na etapa de
desarenação.

Escuma de ETE

Sólidos flutuantes presentes na superfície de desarenadores, caixas de
distribuição de fluxo, reatores anaeróbios de fluxo ascendente e
decantadores.

Lodos de ETE

Resíduos gerados a partir do processo de tratamento de esgoto
doméstico, podendo ser lodo primário (predominantemente matéria
orgânica) e lodo secundário ou biológico (partículas sólidas orgânicas
e minerais).

Resíduos dos sistemas de
drenagem

Terra e resíduos carregados pela água de chuva que são retirados das
infraestruturas de drenagem urbana durante a manutenção e
operação.

5.5.

Resíduos Sólidos Industriais (RSI)

De acordo com a PNRS os RSI são aqueles gerados nos processos produtivos e
instalações industriais. A Resolução CONAMA nº 313/2002 complementa com
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qualquer resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados
sólidos, semissólido, gasoso – quando contido e líquido – cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água,
ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da
melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes
de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição. São ainda classificados como perigosos ou nãoperigosos, seguindo as definições da ABNT NBR 10.004:2004 (Figura 69), e listagem
apresentada abaixo.

Figura 69: Classificação dos resíduos industriais.
Fonte: CONAMA (2002).

Onde:
Classe I – Perigosos
C001 a C009

Listagem 10 – resíduos perigosos por conterem componentes voláteis, nos quais
não se aplicam testes de lixiviação e/ou de solubilização, apresentando
concentrações superiores aos indicados na listagem 10 da Norma NBR-10.004.

D001

Resíduos perigosos por apresentarem inflamabilidade

D002

Resíduos perigosos por apresentares corrosividade

D003

Resíduos perigosos por apresentarem reatividade

D004

Resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade

D005 a D009

Listagem 7 da Norma NBR-10.004: resíduos perigosos caracterizados pelo teste de
lixiviação.

K193

Aparas de couro ao cromo

K194

Serragem e pós de couro contendo cromo

K195

Lodo de estações de tratamento de efluentes de curtimento ao cromo

F102

Resíduo de catalisadores não especificados na Norma NBR-10.004

F103

Resíduo oriundo de laboratórios industriais (produtos químicos) não especificados
na Norma NBR-10.004
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F104

Embalagens vazias contaminadas não especificadas na Norma NBR-10.004

F105

Solventes contaminados (especificar o solvente e o principal contaminante)

D099

Outros resíduos perigosos – especificar

F001 a F301

Listagem 1 da Norma NBR 10.004 – resíduos reconhecidamente perigoso – Classe
I, de fontes não-específicas.

F100

Bifenilas Policloradas – PCBs. Embalagens contaminadas com PCBs inclusive
transformadores e capacitores.

P001 a P123

Listagem 5 da Nora NBR-10.004 – resíduos perigosos por conterem substâncias
agudamente tóxicas (restos de embalagens contaminadas com substâncias da
listagem 5; resíduos de derramamento ou solos contaminados, e produtos fora de
especificação ou produtos de comercialização proibida de qualquer substância
constante na listagem 5 da Norma NBR-10.004

K001 a K209

Listagem da Norma NBR-10.004 – resíduos reconhecidamente perigosos de fontes
específicas

K053

Restos e borras de tintas e pigmentos

K078

Resíduo de limpeza com solvente na fabricação de tintas

K081

Lodo de ETE da produção de tintas

K203

Resíduos de laboratórios de pesquisa de doenças

K207

Borra de re-refino de óleos usados (borra ácida)

U001 a U246

Listagem 6 da Norma NBR-10.004 – resíduos perigosos por conterem substâncias
tóxicas (resíduos de derramamento ou solos contaminados; produtos fora de
especificação ou produtos de comercialização proibida de qualquer substância
constante na listagem 6 da Norma NBR-10.004.
Classe II – Não Perigosos

A001

Resíduos de restaurante (restos de alimentos)

A002

Resíduos gerados fora do processo industrial (escritório, embalagens, etc.)

A003

Resíduos de varrição de fábrica

A004

Sucata de metais ferrosos

A104

Embalagens metálicas (latas vazias)

A204

Tambores metálicos

A005

Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.)

A105

Embalagens de metais não ferrosos (latas vazias)

A006

Resíduos de papel e papelão

A007

Resíduos de plásticos polimerizados de processo

A107

Bombonas de plástico não contaminadas

A207

Filmes e pequenas embalagens de plástico

A008

Resíduos de borracha

A108

Resíduos de acetato de etil vinila (EVA)

A208

Resíduos de poliuretano (PU)
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A308

Espumas

A009

Resíduos de madeira contendo substâncias não tóxicas

A010

Resíduos de materiais têxteis

A011

Resíduos de minerais não metálicos

A111

Cinzas de caldeira

A012

Escória de fundição de alumínio

A013

Escória de produção de ferro e aço

A014

Escória de fundição de latão

A015

Escória de fundição de zinco

A016

Areia de fundição

A017

Resíduos de refratários e materiais cerâmicos

A117

Resíduos de vidros

A018

Resíduos sólidos compostos de metais não tóxicos

A019

Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo material
biológico não tóxico

A021

Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo substâncias
não tóxicas

A022

Resíduos pastosos de estações de tratamento de efluentes contendo substâncias
não tóxicas

A023

Resíduos pastosos contendo calcário

A024

Bagaço de cana

A025

Fibra de vidro

A099

Outros resíduos não perigosos

A199

Aparas salgadas

A299

Aparas de peles caleadas

A399

Aparas, retalhos de couro atanado

A499

Carnaça

A599

Resíduos orgânico de processo (sebo, soro, ossos, sangue, outros da indústria
alimentícia, etc.)

A699

Casca de arroz

A799

Serragem, farelo e pó de couro atanado

A899

Lodo do caleiro

A999

Resíduos de frutas (bagaço, mosto, casca, etc.)

A026

Escória de jateamento contendo substâncias não tóxicas

A027

Catalisadores usados contendo substâncias não tóxicas

A028

Resíduos de sistema de controle de emissão gasosa contendo substâncias não
tóxicas (precipitadores, filtros de manga, entre outros)

A029

Produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade contendo substâncias
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não perigosas

5.6.

Resíduos Sólidos do Serviço de Transporte (RST)

Os RST são originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira (BRASIL, 2010). De acordo com a
Resolução ANVISA nº 56/2008 esta tipologia é classificada em cinco grupos,
conforme Figura 70.

Figura 70: Classificação dos resíduos de transporte.
Fonte: ANVISA (2008).

Onde:
Classe A

Resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde pública e ao meio ambiente
devido à presença de agentes biológicos consideradas suas características de virulência,
patogenicidade ou concentração.

Classe B

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente.

Classe C

Rejeitos radioativos.

Classe D

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiativo à saúde ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares

Classe E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes.

5.7.

Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris (RSA)

De acordo com a PNRS, os RSA são aqueles gerados nas atividades
agropecuárias e silviculturais, incluindo os relacionados a insumos utilizados nessas
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atividades (Figura 71). Desta forma, esta tipologia contempla aqueles resíduos
gerados pelas atividades agrícolas (lavouras permanentes e lavoura temporárias),
agroindústrias, pecuária (intensiva e extensiva), silvicultura, entre outras atividades.
Destaca-se que o agrotóxico e suas embalagens serão abordados no item 5.9, devido
à sua obrigatoriedade de sua fiscalização e devolução de embalagens vazias.

Figura 71: Classificação dos resíduos agrossilvopastoris.
Fonte: PARANÁ (2018); SINIR (2020).

Onde
Resíduos
orgânicos

Resíduos gerados nas culturas temporárias e permanentes, na criação de animais, e na
silvicultura, e suas agroindústrias associadas.

Resíduos
inorgânicos

Agrotóxicos, fertilizantes, insumos farmacêuticos veterinários.

5.8.

Resíduos Sólidos de Mineração (RSM)

Os RSM são aqueles gerados nas atividades de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios, conforme PNRS. Já a Instrução Normativa IBMA nº
13/2012, classifica os mesmos como resíduos da extração de minérios metálicos e
não metálicos. Na sequencia são apresentados os dois grupos de RSM.

Figura 72: Classificação dos resíduos de mineração.
Fonte: PARANÁ (2018).

Onde:
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Estéreis

Resíduos resultantes da escavação, gerados da extração mineral (material de
decapeamento da frente da lavra). São em sua maioria materiais inertes.

Rejeitos

Resíduos gerados no beneficiamento (transformação do minério para suas diversas
aplicações) da substância mineral (escórias, materiais com granulometria diferentes do
produto desejado, entre outros).

5.9.

Resíduos Sólidos com Logística Reversa (RSLR)

A PNRS define logística reversa como o 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, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou
outra destinação final ambientalmente adequada. Segundo FIEP (2020), a logística
reversa segue o fluxo contrário ao fluxo lógico dos produtos industrializados, que
segue dos fornecedores até os consumidores. O objetivo principal desta logística é
reinserir os resíduos do pós consumo em novos ciclos produtivos, conforme
apresentado na Figura 73.

Figura 73: Fluxo lógico e logística reversa
Fonte: FIEP (2020).
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Desta

forma,

consumidores,

comerciantes,

distribuidores,

indústria

e

fornecedores possuem responsabilidade compartilhada sobre os resíduos pósconsumo de produtos industrializados. Os resíduos apresentados na Figura 74 são
aqueles definidos pela PNRS como os de logística reversa.

Figura 74: Classificação da logística reversa.
Fonte: BRASIL (2010).

5.10.

Resíduos Sólidos Volumosos (RSV)

Os RSV são constituídos por peças de grandes dimensões como móveis e
utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de
origem não industrial e não coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar
convencional (Figura 75). Estes resíduos estão definidos nas normas brasileiras que
versam sobre resíduos da construção e normalmente são removidos das áreas
geradoras juntamente com os RCC (MMA, 2012). No entanto, neste documento será
abordado como um item específico.

Figura 75: Classificação dos resíduos volumosos.
Fonte: MMA (2012)
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5.11.

Resíduos Sólidos Cemiteriais (RSC)

Apesar deste resíduo não fazer parte da listagem de resíduos da PNRS, ele será
abordado neste Plano. Segundo MMA (2012) os RSC são aqueles gerados nos
cemitérios em todos os municípios brasileiros. Estes resíduos se sobrepõem com
diversos outros, como resíduos da construção e manutenção de jazigos, resíduos
secos, resíduos verdes dos arranjos florais e similares, resíduos de madeira
provenientes dos esquifes, resíduos da decomposição de corpos (ossos e outros) e
resíduos provenientes de exumação (Figura 76).

Figura 76: Classificação de resíduos cemiteriais.
Fonte: MMA (2012).

5.12.

Resíduos Sólidos de Óleos Comestíveis

Os Resíduos Sólidos de Óleos Comestíveis são todos os óleos gerados no
processo de preparo de alimentos. Provêm das fábricas de produtos alimentícios, do
comércio especializado (restaurantes, bares e congêneres) e de domicílios (MMA,
2012).
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Figura 77: Classificação de resíduos de óleo comestíveis.
Fonte: MMA (2012).
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6. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA
O diagnóstico dos sistemas de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana foi
realizado através de informações fornecida pela Prefeitura Municipal de Guarapuava
e levantamento de campo. Foram caracterizados os possíveis serviços de coleta
domiciliar, coleta seletiva de resíduos recicláveis, varrição, poda e capina, coleta de
entulhos, além da gestão de resíduos de serviços de saúde, saneamento, industriais,
transporte, agrossilvopastoris, mineração, serviços especiais e perigosos e resíduos
cemiteriais.
O detalhamento de todos os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos,
assim como estrutura administrativa e financeira existente serão apresentados a
seguir. E, para posterior definição das ações, programas e projetos é importante
diagnosticar, além dos serviços já prestados, a carência de serviços.
A estrutura deste capítulo segue o tratamento de cada tipo de resíduo dentro
da metodologia FePERI. É realizada, primeiramente, a identificação das pressões que
as forças estruturantes exercem sobre cada item. A análise de pressão é sucedida
pela apresentação das perspectivas futuras do respectivo resíduo, de acordo com os
cenários já apresentados.
Já o estado em que se encontram os tipos de resíduos é relatado na sequência,
fazendo uso, sempre que pertinente, de imagens e gráficos que ilustram a situação.
Por fim, as possíveis respostas diagnosticadas são relatadas, quase todas oriundas
das contribuições da população, seja via audiências públicas ou questionários online.
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Por fim, têm-se os impactos das respostas (o impacto aqui advém do termo
homônimo em inglês que representa o resultado almejado), ou seja, os impactos
advindos futuros poderão advir das respostas dadas.
A Figura 78 retoma a metodologia estruturante do presente Plano para enfatizar
a identificação do estado atual do manejo de resíduos sólidos (diagnóstico) e da
identificação das pressões que deverão sofrer no futuro (prognóstico).

Figura 78: Metodologia estruturante do diagnóstico/prognóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

6.1.

Gestão e Fiscalização

A tabela abaixo representa o estado atual da gestão e fiscalização dos resíduos
sólidos gerados no município de Guarapuava. Apresenta-se a segregação dos tipos
de resíduos e de seus distintos entre geradores, bem como as responsabilidades pelo
correto acondicionamento, transporte e destinação.
A situação demonstrada é aquela encontrada no momento, sem antever
modificações e/ou um inventário de todas as situações possíveis. Sua completude
está vinculada ao esforço de levantamento de informações junto à Prefeitura, aos
responsáveis por cada tipo de resíduos e à população em geral. Para aqueles
resíduos cuja destinação é de responsabilidade privada, os destinos mais comumente
encontrados são aqueles entre parênteses, embora possam existir outros destinos
corretos que são utilizados (como aterros e empresas de tratamento de outros
municípios).
O intuito de se sistematizar as informações sobre gestão, fiscalização e
normativas legais é o de se verificar não apenas as informações existentes, mas
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também o de identificar informações faltantes / inexistentes / não encontradas.
Notadamente, percebe-se que há uma grande lacuna quanto à responsabilidade pela
fiscalização de diversos tipos de resíduos.
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Tabela 37: Estado atual da gestão e fiscalização dos resíduos sólidos gerados em Guarapuava.
Tipos de resíduos

RSU

Responsabilidade

Fiscalização

Domiciliares

Prefeitura /
Secretaria de
Obras

Execução / Prestação serviço

Legislação

Coleta

Destino

Federal

Estadual

Municipal

Secretaria de
Meio Ambiente

SURG

Aterro
Municipal

12.305/2010

12.493/1999

4.128/2014

Recicláveis

Prefeitura /
Secretaria de Meio
Ambiente

ND

Secretaria de
Meio
Ambiente +
RECICLASOL

RECICLASOL

12.305/2010

12.493/1999

4.128/2014

Grandes geradores

Prefeitura /
Secretaria de
Obras

Secretaria de
Meio Ambiente

SURG

Aterro
Municipal

12.305/2010

12.493/1999

ND

Limpeza pública

Prefeitura /
Secretaria de
Obras

Secretaria de
Meio Ambiente

SURG

Aterro
Municipal

12.305/2010

12.493/1999

4.128/2014

Óleos comestíveis

Compartilhada

ND

GRT

GRT

12.305/2010

12.493/1999

2.409/2015

Animais mortos

Prefeitura /
Secretaria de
Obras

Secretaria de
Meio Ambiente

SURG

Aterro
Municipal

12.305/2010

12.493/1999

ND

Pequeno Gerador

ND

ND

ND

12.305/2010

12.493/1999

ND

Grande Gerador

Secretaria de
Meio Ambiente

Empresas
privadas

Usina de
reciclagem /
aterro privado

12.305/2010

12.493/1999

66/2016

RCC
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Tipos de resíduos

Fiscalização

Gerador público

Execução / Prestação serviço

Legislação

Coleta

Destino

Federal

Estadual

Municipal

Gerador privado

Secretaria de
Saúde

Empresa
privada

Empresa
privada

12.305/2010

12.493/1999

4.128/2014

RSAN

Gerador

ND

Sanepar

Sanepar

12.305/2010

12.493/1999

ND

RSI

Gerador

ND

Emp. privada

Empr. privada

12.305/2010

12.493/1999

ND

RST

Gerador

ND

Sobreposto a outros resíduos

12.305/2010

12.493/1999

ND

RSM

Gerador

ND

ND

ND

12.305/2010

12.493/1999

ND

Lâmpadas

Compartilhada

ND

Reciclus

Reciclus

12.305/2010

12.493/1999

ND

Pneus

Compartilhada

ND

Machadinho

Xibiu

12.305/2010

12.493/1999

ND

Pilhas e baterias

Compartilhada

ND

Green Eletron

Green Eletron

12.305/2010

12.493/1999

ND

Eletrônicos

Compartilhada

ND

Green Eletron

Green Eletron

12.305/2010

12.493/1999

ND

Embalagens de óleos

Compartilhada

ND

Jogue Limpo

Jogue Limpo

12.305/2010

12.493/1999

ND

Embalagens de
agrotóxicos

Compartilhada

ND

inpEV

inpEV

12.305/2010

12.493/1999

ND

Medicamente vencido

Compartilhada

ND

UBS Municipal
+ BHS

Empresa
privada + BHS

12.305/2010

12.493/1999

ND

Embalagens em geral

Compartilhada

ND

RECICLASOL

RECICLASOL

12.305/2010

12.493/1999

ND

Gerador

ND

ND

ND

12.305/2010

12.493/1999

2.826/2018

12.305/2010

12.493/1999

ND

RSS

RSLR

Responsabilidade

RSV
RSC

Gerador público
Gerador privado

Nota: ND: Não determinado.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

ND

Sobrepostos a outros resíduos
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6.2.

Geração e Composição de Resíduos

Quantificar a geração de resíduos em um município é fundamental para realizar
o dimensionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final, assim
como o conhecimento da composição dos resíduos gerados é elemento básico para
a indicação das possibilidades de aproveitamento, reciclagem e tratamento. A partir
destas informações é possível definir valores de arrecadação com a comercialização
de recicláveis ou compostos orgânicos.
No ano de 2013 a empresa Recitech Ambiental realizou a análise gravimétrica
para

três

roteiros

no

Município

de

Guarapuava:

Centro

(roteiro

13);

Bonsucesso/Parque das Árvores (roteiro 11); e Boqueirão/Vila Concórdia (roteiro 5). A
Tabela 38 apresenta a composição gravimétrica para cada um dos roteiros
selecionados, após análise de 400 litros de resíduos em cada. No bairro
Bonsucesso/Parque das Árvores é verificado um maior percentual de matéria
orgânica, 48%, com apenas 26% de materiais recicláveis (papel, papelão, plástico e
vidros). Ao contrário, Centro e Boqueirão/Vila Carli apresentam em sua maioria
recicláveis, 48% e 45%, respectivamente, contra 39% e 30% de matéria orgânica.
Tabela 38: Composição gravimétrica para o município de Guarapuava, por região, no ano de
2013.
Resíduo

Centro

Bonsucesso/Parque
das Árvores

Boqueirão/Vila
Concórdia

Borracha

0%

2%

1%

Couro

0%

1%

0%

Madeira

1%

0%

0%

Matéria orgânica

39%

48%

30%

Metais ferrosos

1%

1%

1%

Papel

11%

4%

10%

Papelão

12%

3%

13%

Plásticos

16%

16%

14%
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Resíduo

Centro

Bonsucesso/Parque
das Árvores

Boqueirão/Vila
Concórdia

Trapos

1%

13%

9%

Vidros

9%

3%

8%

Outros materiais (não
recicláveis)

10%

9%

14%

Fonte: Recitech Ambiental (2013).

Quando esta composição é expandida para o município de Guarapuava através
da média dos roteiros analisados (Figura 79), observa-se uma quantidade semelhante
de matéria orgânica com materiais recicláveis (papel, papelão, plástico e vidro),
ambos com 39%.

Figura 79: Composição gravimétrica média para o município de Guarapuava no ano de
2013.
Fonte: Recitech Ambiental (2013).

Esta gravimetria para o Município foi atualizada no ano de 2020, com a
realização do estudo em todas as rotas de coleta convencional, o que totalizou 31
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análises gravimétricas (Tabela 39), as quais ocorreram entre os dias 10 e 14 de agosto
de 2020.
Tabela 39: Rotas analisadas com análise gravimétrica.
Nº rota

Localidade

01

Santa Cruz / São João / Mirante / Sambra

02

Vila Bela

03

Primavera

04

Colônia

05

Cristo Rei

06

Santana

07

Centro / Trianon / Pérola do Oeste

08

Contêineres – mercados

09

Bairro dos Estados / Padre Chagas

10

Tancredo Neves

11

Batel / Vila Pequena

12

Santa Cruz / São João

13

Parte Central / Centro

14

Jardim das Araucárias / Santo Antonio / Residencial 2000

15

Guará / Rio das Pedras / Elias Curi / 81

16

Parque das Árvores / São Miguel Copel / São José / Tupinambá / CDI Superpão

17

Vila Carli / CDTG / Conrradinho / Bonsucesso

18

Colônia / Vila Brasiléia / Vila Machado

19

Jordão / Campo Velho / Mansueto / Vila Operária

20

Xarquinho / Chapadão / carrinho – Feroz / ADAPEL

21

Vila Pequena / Batel / Ayrton Senna

22

Bonsucesso / Conrradinho

23

Santana (cima) / Vermond

24

Santa Cruz (baixo) / Vila Kennedy

25

Jardim das Américas / Jardim Renta / Jardim Juliana / Jardim Santa Mônica / Paz e Bem /
Jardim Aeroporto / Divina Ternuara / Industrial / Planalto Verde

26

Vila Bela (baixo) / Zagonel / Aeroporto / Copersul / Iraque

27

Vila Palermo / Mattos Leão / São Cristóvão II / Santa Matilde / rouxinol / Adão Kaminski

28

Kaminski / Vila Karen / Cadeião

29

Jardim das Américas / Vila Karem / Cadeião
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Nº rota

Localidade

30

Jardim das Américas / Vila Carli / Jardim Renata / Jardim Juliana

31

Palmeirinha

32

São Vicente / Pinheirinho / CAIC

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Na Tabela 40 e na Tabela 41 está apresentado um resumo dos resultados
obtidos para o município com a gravimetria. O Relatório completo pode ser visto no
APÊNDICE 6.
Tabela 40: Composição gravimétrica para Guarapuava.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

240,24

34,49

Rejeito

325,65

46,75

Reciclável

130,74

18,77

Total

696,63

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 41: Resumo dos resultados obtidos para Guarapuava.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

240,24

34,49%

Rejeito

302,25

43,39%

Papel

9,96

1,43%

Alumínio

4,8

0,69%

Vidro

24,3

3,49%

Plástico Rígido

17,25

2,48%

Plástico Filme

23,75

3,41%

Longa Vida

7,93

1,14%

Tecido

23,4

3,36%

Plástico PET

9,23

1,32%

Ferro/Aço

10,95

1,57%

Papelão

19,5

2,80%

Isopor

3,07

0,44%

Total (kg)

696,63

100,00%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 80: Gráfico das tipologias de resíduos para Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Destaca-se que para o cálculo da média do Município não foram utilizados os
dados referente a rota de contêineres de mercado, por não resíduos com
características domiciliares, bem como dados da rota 27, que apresentou valor não
condizente com a amostragem, com apenas 2,72% de orgânicos.
Analisado os dados de 2020 com o estudo anterior do ano de 2013, têm-se os
valores apresentados na Tabela 42.
Tabela 42: Comparativo da média geral da composição gravimétrica de Guarapuava, dos anos
de 2013 e 2020.
Resíduo

Composição (%)
2013

2020

Recicláveis

38,38

18,77

Não recicláveis

21,38

46,75

Orgânicos

40,24

34,49

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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De acordo com a análise de dados verifica-se uma fração relativamente alta
para recicláveis no ano de 2013, baixando para a menor no ano de 2020, justificada
pela possível implantação do Programa de Coleta Seletiva no Município que iniciou
justamente em 2013. A redução na fração orgânica pode ser justificada por uma
possível não verticalização do Município, o que implica em maiores quintais e a
utilização destes resíduos nessas áreas. Sendo assim, observa-se a tendência ao
aumento do percentual de rejeitos e uma diminuição de recicláveis, uma vez que são
encaminhados para cooperativas e catadores autônomos.
A apresenta uma comparação entre os dados gravimétricos do Município com
os locais em que são realizadas coleta seletiva. Verifica-se justamente que a
tendência é que ocorra uma separação maior dos resíduos, uma vez que as frações
de recicláveis sendo encaminhadas para o aterro são os menores para esta região.
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Figura 81: Comparativos entre composição gravimétrica e coleta seletiva no Município
de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
257

VERSÃO PRELIMINAR

Além da composição percentual de resíduos, têm-se também a quantificação da
geração por tipo de resíduo no município de Guarapuava, com estimativas diárias,
mensais e anuais, conforme apresentado na Tabela 43. Nota-se que para o total da
geração de resíduos se realizou uma estimativa, pois não há dados precisos quanto
aos totais gerados.
Tabela 43: Estimativa da produção de resíduos, por tipo, per capita, diária e anual.
Resíduo

t/ano

t/dia

Kg/hab/dia

i) Resíduos sólidos urbanos - RSU
Geração estimada total

45.303

145,20

0,800

Coleta convencional pelo serviço público

33.079

107,05

0,645

Resíduo destinado ao aterro sanitário

34.992

113,24

0,682

Coleta seletiva

3.600

11,65

0,121

Resíduos de limpeza pública

4.052

Resíduos de óleos comestíveis (em litros por ano)

264.000

13,11
(1)

854,37

0,072
(1)

4,707 (1)

1.080 (2) / 60 (3)

2,96/ 0,16

Geração estimada total (4)

93.774

256,91

1,42

Coleta privada de RCC

34.111

93,45

0,51

Coleta dos serviços públicos de saúde

34,02

0,11

0,00061

Coleta dos serviços privados de saúde

138,60

0,45

0,00248

220,45

1,21

Resíduos de animais mortos
ii) Resíduos da Construção Civil - RCC

iii) Resíduos de Serviço de Saúde - RSS

iv) Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico - RSAN

(5)

v) Resíduos Sólidos Industriais
Resíduos sólidos industriais
vi) Resíduos Sólidos dos Serviços de Transporte - RST

80.465,26
(5)

vii) Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris - RSA (5)
viii) Resíduos Sólidos de Mineração - RSM (5)
ix) Resíduos Sólidos de Logística Reversa - RSLR (5)
x) Resíduos Sólidos Volumosos - RSV (5)
xi) Resíduos Sólidos Cemiteriais - RSC
Nota: (1) litros por ano; (2) número de animais de pequeno porte por ano; (3) número de animais de
grande porte por ano; (4) estimativa do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PARANÁ, 2018). (5)
Resíduos não estimados dado a falta de dados primários e parâmetros confiáveis. Ver item específico
para discussão mais detalhada.
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A fonte dos dados, os pressupostos e os parâmetros utilizados para as
estimativas dos resíduos acima listados são apresentados no próximo item, que é
justamente subdividido por tipo de resíduos e na ordem acima listada.

6.3.

Diagnóstico/Prognóstico

A seguir são apresentadas as características de cada um dos resíduos
observados no Município e sua situação de coleta e disposição. A estrutura da
apresentação das informações e análises baseia-se, como anteriormente descrito, na
metodologia FePERI, para as tipologias de resíduos, já descritas anteriormente (item 5
TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUAS DEFINIÇÕES).

6.3.1. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
Pressão
A identificação das Forças Estruturantes permite interpretar quais são as
pressões, sejam estas crescentes ou decrescentes, que se rebaterão sobre os resíduos
domiciliares. A Tabela 44 sistematiza a análise e permite realizar a interpretação de
como as pressões identificadas se comportarão ao longo do horizonte do Plano e se
rebaterão sobre o estado dos resíduos domiciliares.
Tabela 44: Análise da pressão sobre os RSU.
Forças Estruturantes

Pressão sobre RSU

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Aumento na quantidade de pessoas atendidas,
aumentando a pressão sobre os RSU

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com

Constante adaptação nas rotas de coleta
concomitante à expansão da área de cobertura,
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Forças Estruturantes

Pressão sobre RSU

forte concentração nos extremos norte e sul

grande pressão sobre RSU

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Aumento na quantidade de pessoas atendidas,
aumentando a pressão de RSU

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incrementos de florestas
plantadas

Pressão irrelevante sobre os RSU

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústria); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Pressão irrelevante sobre os RSU

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Maior volume de comércio e serviço, gerando
mais RSU, aumentando a pressão sobre o RSU

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Mudança paulatina na composição dos RSU,
apresentando maiores frações de resíduos
inorgânicos

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Antes de se projetar a evolução da coleta de resíduos, tem-se a projeção da
geração destes, haja vista que nem toda a quantidade gerada é efetivamente
coletada pelo esquema municipal. Não por isso, entretanto, o resíduo gerado e não
coletado pela via “regular” pode ser ignorado. Ao contrário a investigação desse
quantitativo se torna informação relevante para se compreender seu volume e propor
endereçamentos corretos.
Tabela 45: Produção de resíduos domiciliares.
RSU

t/ano

t/dia

kg/hab/dia

Geração estimada total

45.303

145,20

0,800

Coleta convencional pelo serviço público

33.079

107,05

0,645

Resíduo destinado ao aterro sanitário

34.992

113,24

0,682

Coleta seletiva

3.600

11,65

0,121

PMGIRS/GUARAPUAVA
260

VERSÃO PRELIMINAR
RSU

t/ano

Resíduos de limpeza pública (varrição, poda e capina)

4.052

Resíduos de óleos comestíveis (em litros por ano)
Resíduos de animais mortos
(1)

(2)

264.000

t/dia
13,11
(1)

1.080 (2) / 60 (3)

Nota:
litros por ano;
número de animais de pequeno porte por ano;
grande porte por ano.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).



kg/hab/dia

854,37

0,072
(1)

2,96 / 0,16
(3)

4,707 (1)
-

número de animais de

Geração de RSU

De acordo com a geração e resíduos no Município de Guarapuava estimou-se
uma geração per capita de 0,800 kg/hab/dia. Para a sua projeção futura, variam-se
dois parâmetros fundamentais. O primeiro deles a própria população futura, que
deve aumentar de acordo com o previsto por cada um dos cenários. Ao aumentar a
população, há maior geração de resíduos, mesmo mantendo-se o parâmetro de
geração diária de 0,800 kg/hab/dia.
Eis que, dada a identificação das forças estruturantes para os municípios e a
leitura de que a renda média da população há de continuar a crescer, tem-se que o
próprio parâmetro de geração de resíduos per capita deverá crescer. Pressupõe-se
assim, que a geração per capita partiria dos atuais 0,800 kg/hab/dia e chegaria ao
longo do período de planejamento, à uma geração de 1,054 kg/hab/dia.
Uma comparação da geração de resíduos e publicações de referência ilustram a
situação do município. De acordo com o PERS-PR (2018), a taxa de geração pra
Municípios de 50 mil a 500 mil habitantes, segundo o PRGIRS-PR e PEGIRSU-PR
(2013), a taxa de geração é de 0,8 kg/hab/dia, mesma taxa considerada pelo
Ministério das Cidades para uma faixa de 100.001 a 200.000 habitantes. Já segundo o
SNIS-2015 esse valor pode variar de 0,51 a 2,63 kg/hab/dia, com uma média de 0,89
kg/hab/dia, para população de 100.001 a 250.000 habitantes. Os valores
apresentados são muito semelhantes aos obtidos no Município, demonstrando a
compatibilidade dos estudos.
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A Figura 49 ilustra a projeção realizada para os três cenários (tendencial,
morosidade e retomada), na qual se observa que a concretização do cenário
Retomada traz um aumento significativo dos resíduos gerados ao longo do horizonte
de planejamento.

Figura 82: Projeção da geração dos resíduos domiciliares urbanos (t/ano).
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 46: Síntese do prognóstico para a geração do RSU.
Cenário tendencial
Informação

t/dia

t/mês

t/ano

Atual (2020)

145,20

3.775,25

45.303

Prazo imediato (2021-2022)

144,86

3.766,42

45.197

Curto prazo (2023-2024)

151,57

3.940,75

47.289

Médio prazo (2025-2028)

167,89

4.365,08

52.381

Longo prazo (2029-2040)

199,82

5.195,25

62.343

Diferenças projetadas entre os cenários: volume acumulado nos 20 anos
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Volume acumulado (t)

1.135.467

1.018.716

1.255.275
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Diferença dos cenários (t)

-

-116.751

119.809

Diferenças projetadas entre os cenários: média anual
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Média nos 20 anos (t/ano)

54.070

48.510

59.775

Diferença dos cenários (t/ano)

-

-5.560

5.705

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).



RSU coletados pelo serviço público

A quantidade total de resíduos coletada pela Prefeitura no Município de
Guarapuava é definida pelo próprio controle realizado pela Secretaria de Obras,
apresentando uma estimativa de 34.009 t/ano para o ano de 2020. De fato, tal
quantitativo é devidamente registrado na entrada do aterro sanitário, com a pesagem
dos caminhões coletores.
O serviço de coleta pública contempla apenas os resíduos domiciliares
coletados porta-a-porta, incluindo os resíduos de grandes geradores, os quais são
cobrados de maneira diferenciada para esta coleta. Como forma de investigar a
pressão que os RSU irão realizar sobre o sistema de coleta, realizou-se suas projeções
da mesma forma que para o total estimado de geração de resíduos. Supondo-se que
a razão e coleta não se altere em relação ao total de RSU gerados, tem-se na Tabela
47 os resultados para a coleta pública ao longo dos 20 anos.
Tabela 47: Síntese do prognóstico para a coleta pública de RSU.
Cenário tendencial
Informação

t/dia

t/mês

t/ano

Atual (2020)

109,00

2.834,08

34.009

Prazo imediato (2021-2022)

108,61

2.823,83

33.886

Curto prazo (2023-2024)

113,35

2.947,17

35.366

Médio prazo (2025-2028)

124,93

3.248,17

38.978

Longo prazo (2029-2040)

148,12

3.851,25

46.215

Diferenças projetadas entre os cenários: volume acumulado nos 20 anos
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada
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Volume acumulado (t)

844.618

757.938

933.503

Diferença dos cenários (t)

-

-86.681

88.885

Diferenças projetadas entre os cenários: média anual
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Média nos 20 anos (t/ano)

40.220

36.092

44.453

Diferença dos cenários (t/ano)

-

-4.128

4.233

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Observa-se pela tabela acima que há uma variação grande, caso o cenário
Retomada de desenvolvimento econômico se prove realidade, podendo adicionar
cerca de 4.200 toneladas ao ano, ao volume coletado pelo serviço público. Uma vez
que o futuro é, por natureza incerto, deve-se atentar para tal diferença para um
planejamento robusto suficiente para ser capaz de ter a flexibilidade para atender a
quaisquer cenários que se concretizem.


Coleta seletiva

A quantidade total de resíduos recicláveis na coleta seletiva é desconhecida,
uma vez que nem todo o resíduo gerado vai para a Cooperativa existente no
Município. Deste modo, estima-se uma quantidade de material reciclado em torno
de 3.860 t/ano. Estimando-se que ocorrerá um aumento na quantidade de material
reciclável ao longo dos anos, juntamente com o aumento da geração e resíduos.
Realizou-se assim, a projeção desse material reciclado, conforme apresentado na
Tabela 49, ao longo dos 20 anos de planejamento.
Tabela 48: Síntese do prognóstico para a coleta seletiva.
Cenário tendencial
Informação

t/dia

t/mês

t/ano

Atual (2020)

12,45

323,75

3.885

Prazo imediato (2021-2022)

12,62

328,25

3.939

Curto prazo (2023-2024)

13,64

354,5

4.254

Médio prazo (2025-2028)

16,07

417,92

5.015
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Longo prazo (2029-2040)

20,91

543,75

6.525

Diferenças projetadas entre os cenários: volume acumulado nos 20 anos
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Volume acumulado (t)

110.597

98.920

122.734

Diferença dos cenários (t)

-

-11.677

12.137

Diferenças projetadas entre os cenários: média anual
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Média nos 20 anos (t/ano)

5.267

4.710

5.844

Diferença dos cenários (t/ano)

-

-556

578

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Segundo a tabela acima verifica-se que há uma variação entre os cenários,
podendo acrescer até quase 600 toneladas ao ano ao volume de material reciclado.
Estes valores devem ser considerados para que se tenha um planejamento robusto.

Estado


Coleta convencional de resíduos

Os resíduos de caracterização domiciliar são os originários de atividades
domésticas em residências urbanas, instituições de ensino, comércios, serviços e até
em indústrias, porém com características domésticas. A coleta regular, denominada
coleta porta-a-porta de resíduos domiciliares, é realizada pela Companhia de
Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG).
A coleta atinge 100% da população urbana de Guarapuava (165.955 habitantes),
o que corresponde a 91,4% de toda a população de Guarapuava. A coleta ocorre de
segunda à sábado, em dois turnos: diurno (7h30min às 13h30min) e noturno
(18h00min às 24h00min). A coleta abrange, além da sede, os distritos de Palmeirinha,
Guará, Entre Rios, Atalaia e Guairacá, com uma frequência diária em 2% da área
coletada e de 2 a 3 vezes na semana nos demais 98% da área.
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Segundo o Plano Diretor do Município (2016) o município é dividido em 20
setores, dos quais 12 são atendidos no período diurno e 8 no período noturno.
No entanto, apesar desta divisão de setores, na prática, são realizadas 32 rotas,
de acordo com o número de caminhões disponíveis atualmente. Estas rotas não são
definidas em documentação dentro da SURG e são ajustadas periodicamente de
acordo com a abertura de novos loteamentos ou necessidade verificadas no dia-adia. Esta falta de frequência e de informações sobre as rotas são reclamações da
população, conforme observado nos questionários e mais bem detalhado no item
Resposta destes resíduos. A Tabela 49 apresenta as rotas (de maneira incompleta), as
quais foram coletadas diretamente com os próprios motoristas que chegam ao aterro
sanitário. A numeração utilizada foi a mesma da gravimetria e não seguem nenhuma
indicação da SURG. Destaca-se que também o mapeamento realizado encontra-se de
forma preliminar (Figura 83), uma vez que não existem mapas conforme
nomenclatura de loteamentos, utilizadas pela SURG e motoristas.
Tabela 49: Rotas da coleta convencional.
Nº rota

Localidade
Segunda / quarta / sexta – diurno

01

Santa Cruz / São João / Mirante / Sambra

02

Vila Bela

03

Primavera

04

Colônia

25

Jardim das Américas / Jardim Renta / Jardim Juliana / Jardim Santa Mônica / Paz e Bem
/ Jardim Aeroporto / Divina Ternuara / Industrial / Planalto Verde

26

Vila Bela (baixo) / Zagonel / Aeroporto / Copersul / Iraque

27

Vila Palermo / Mattos Leão / São Cristóvão II / Santa Matilde / rouxinol / Adão Kaminski

28

Kaminski / Vila Karen / Cadeião

29

Jardim das Américas / Vila Carli / Jardim Renata / Jardim Juliana
Segunda / quarta / sexta – noturno

05

Cristo Rei

06

Santana
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Nº rota

Localidade

07

Centro / Trianon / Pérola do Oeste
Terça / quinta / sábado – diurno

14

Jardim das Araucárias / Santo Antonio / Residencial 2000

15

Guará / Rio das Pedras / Elias Curi / 81

16

Parque das Árvores / São Miguel Copel / São José / Tupinambá / CDI Superpão

17

Vila Carli / CDTG / Conrradinho / Bonsucesso

18

Colônia / Vila Brasiléia / Vila Machado

19

Jordão / Campo Velho / Mansueto / Vila Operária

20

Xarquinho / Chapadão / carrinho – Feroz / ADAPEL

30

Palmeirinha

31

São Vicente / Pinheirinho / CAIC
Terça / quinta / sábado – noturno

21

Vila Pequena / Batel / Ayrton Senna

22

Bonsucesso / Conrradinho

23

Santana (cima) / Vermond

24

Santa Cruz (baixo) / Vila Kennedy
Diariamente - noturno

08

Contêineres – mercados

09

Bairro dos Estados / Padre Chagas

10

Tancredo Neves

11

Batel / Vila Pequena

12

Santa Cruz / São João

13

Parte Central / Centro

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 83: Frequência de coleta convencional no município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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De acordo com os dias de semana, observa-se que nas segundas-feiras e
terças-feiras são coletadas a maior quantidade de resíduos, ocorrendo uma
diminuição ao longo da semana, com exceção de sexta-feira que ocorre um novo
aumento (Figura 84). Fato este confirmado pelo horário da chegada dos caminhões
no aterro, sendo mais tarde nestes dias, devido a maior quantidade de resíduos a ser
coletada nas ruas. Esta maior quantidade de resíduos no começo da semana,
provavelmente ocorre devido ao final de semana, além de não ocorrer coleta no
domingo, acumulando dois dias sem coleta em cada rota. A diferença entre a
quantidade de resíduos coletadas e destinadas ao aterro, corresponde aos resíduos
levados por particulares ao aterro.

Figura 84: Resíduos coletados e destinados ao aterro,por dia da semana, no município
de Guarapuava.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

Em relação às rotas, observa-se que de maneira geral a rota 01 (coleta nas
segundas, quartas e sextas) é a que apresenta a maior quantidade de resíduos, no
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entanto, verifica-se ainda uma redução desta rota no ano de 2020 e consequente
aumento da rota 02 (coleta nas terças, quintas e sábados), conforme apresentado na
Figura 85.

Figura 85: Quantidade de resíduos coletados por rota, para os anos de 2018 a 2020.
Nota: não foram disponibilizados dados para os meses de maio e junho de 2019.
Fonte: GURAPUAVA (2019).

Sobre os grandes geradores, Guarapuava não possui uma lei que determina a
quantidade de resíduo gerado para que seja considerado ou não um grande gerador,
este valor é apenas definido no antigo Plano Municipal de Resíduos Sólidos de 2012.
Desta forma, a coleta convencional não realiza esta diferenciação, coletando inclusive
de grandes geradores de acordo com os custos definidos nas taxas para
estabelecimentos comerciais / industriais.
No ano de 2019 foram destinados para o aterro sanitário 37.060 toneladas de
RSU, valor pouco acima que o ano de 2018, com 36.557 toneladas. Em média, nesses
dois anos foram coletadas 2.800 toneladas por mês, sendo que 3.100 toneladas por
mês foram destinadas ao aterro sanitário, esta diferença ocorre devido a presença de
galhos e coleta de particulares, todos destinados ao aterro sanitário também. A
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Tabela 50 apresenta tanto a quantidade de resíduos coletadas quanto destinada ao
aterro sanitário entre janeiro de 2018 e abril de 2020.
Tabela 50: Quantidade de resíduos coletados e destinados ao aterro sanitário, entre janeiro de
2018 e abril de 2020.
Mês

2018

2019

2020

Coletado

Aterro

Coletado

Aterro

Coletado

Aterro

Janeiro

3.306,07

3.436,60

3.382,87

3.837,57

2.882,14

3.408.94

Fevereiro

2.605,45

2.698,36

2.750,86

2.862,82

2.577,72

2.871,52

Março

2.954,90

3.073,89

2.908,29

2.945,57

2.389,98

2.948,27

Abril

2.910,42

3.044,18

3.007,52

3.067,19

2.333,04

2.542,93

(1)

(1)

(2)

-(2)

Maio

2.785,62

2.870,70

-

-

-

Junho

2.797,86

2.937,05

-(1)

-(1)

-(2)

-(2)

Julho

2.797,13

2.993,84

2.902,42

3.204,02

-(2)

-(2)

Agosto

2.825,63

2.961,60

2.785,57

3.034,02

-(2)

-(2)

Setembro

2.751,24

2.899,10

2.703,28

3.061,31

-

Outubro

3.107,50

3.241,67

2.781,49

3.022,43

-(2)

-(2)

Novembro

2.807,73

3.041,01

2.621,04

2.906,82

-(2)

-(2)

Dezembro

2.932,93

3.359,30

2.577,45

2.772,62

-(2)

-(2)

Média
mensal

2.881,87

3.046,44

2.842,08

3.071,44

2.545,72

2.942,92

Total

34.582,48

36.557,30

28.420,79

30.714,37

10.182,88

11.771,66

(1)

Nota: dados não disponíveis;
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

(2)

(2)

(2)

-

dados coletados em maio/2020.

Desde o início da sua operação, em maio de 2011, o aterro sanitário já teve
mais de 312 mil toneladas de resíduos depositados. Até o ano de 2016 observa-se
um crescente aumento nesta quantidade, com uma redução até o ano de 2018 e
novo aumento em 2019 (Figura 86). Mensalmente em média são depositadas 2.900
toneladas de resíduos, sendo em média 95,90 toneladas por dia. Esta média diária
varia de 78,08 t/dia até 109,6t/dia, conforme apresentado na Tabela 51.
O aterro municipal possui uma Renovação de Licença de Operação – RLO nº
210384-R2 com validade em 09 de novembro de 2021, não sendo mais passível de
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renovação, uma vez que se tem a previsão e início das atividades comerciais do
aeroporto municipal, vizinho ao empreendimento.

Figura 86: Quantidade de resíduo depositado no aterro desde sua abertura até
março/2020.
Nota: (*) dados a partir de maio; (**) dados disponíveis até março.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

Tabela 51: Quantidade de resíduos depositados no aterro sanitário, desde o início de sua
operação até março de 2020.
Ano

Quantidade de
resíduos (t)

Média mensal (t)

Média diária (t)

Taxa de variação
(%)

20111

19.129,19

2.391,15

78,08

-

2012

30.047,90

2.503,99

82,10

4,90

2013

30.736,95

2.561,41

84,21

2,51

2014

33.197,80

2.766,49

90,95

7,41

2015

37.062,76

3.088,56

101,54

10,43

2016

40.113,51

3.342,79

109,60

7,35

2017

39.536,39

3.294,70

108,32

-1,18

2018

36.557,30

3.046,44

100,16

-8,15
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Ano

Quantidade de
resíduos (t)

Média mensal (t)

Média diária (t)

Taxa de variação
(%)

2019

37.059,34

3.088,28

101,53

1,35

9.228,73

3.076,24

102,54

-

312.669,87

2.916,01

95,90

-

2020

2

Total aterro

Nota: ¹o aterro começou a operar em maio de 2011; ²dados disponíveis até março de 2020.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

Figura 87: Aterro Municipal.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Além do Aterro Sanitário Municipal, Guarapuava conta também com um aterro
privado, em nome da Eficiência Ambiental Coleta de Resíduos Ltda, a qual possui LO
nº 183220, emitida em 08 de junho de 2020. Devido a recente emissão da licença,
ainda não começou a receber resíduos, sendo o aterro destinado para resíduos classe
I e classe II.
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Figura 88: Célula para recebimento de resíduos Classe I no Aterro Privado.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 89: Célula para recebimento de resíduos Classe II no Aterro Privado.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
274

VERSÃO PRELIMINAR

Para a coleta convencional, em maio de 2020, a SURG contava com 3 caminhões
da Prefeitura Municipal, além de outros 10 terceirizados, sendo dois com capacidade
de 19m3, 8 caminhões de 15m3 e 3 caminhões de 10m3. Ainda para o ano de 2020
estão previstos a contratação de 8 caminhões terceirizados, em substituição a
contratação antiga, além de uma licitação para a compra de mais 8 caminhões pela
Prefeitura Municipal, desta forma serão 12 caminhões rodando e mais 4 na reserva,
para eventuais problemas. O atual quadro de funcionários é apresentado na Tabela
52.

Figura 90: Caminhão compactador utilizado na coleta convencional.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 52: Quadro atual de funcionários para a coleta convencional.
Período
Diurno

Função
Ajudante

Empresa

Quantidade

SURG

29

Terceirizado

10

Reservas

03
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Período

Função
Motorista

Ajudante
Noturno
Motorista
Total

Empresa

Quantidade

SURG

03

Terceirizado

07

Reserva

01

SURG

24

Reservas

07

SURG

02

Terceirizado

06

Reserva

02
94

Fonte: GUARAPUAVA (2020).



Coleta seletiva

A coleta seletiva visa a separação dos resíduos recicláveis como: papéis,
plásticos, latas, vidros, entre outros, reduzindo assim, a quantidade de material
destinado ao aterro sanitário.
No município de Guarapuava a responsabilidade da coleta seletiva é da
Prefeitura Municipal sob gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No ano
de 2013 esta Secretaria implantou o Programa Coleta Seletiva “Jogue Certo”.
Atualmente o material reciclado é encaminhado para a Cooperativa de Trabalho
Solidário para Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos (RECICLASOL).
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Figura 91: Cooperativa RECICLASOL.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Para a execução dos serviços, a Prefeitura conta com 3 caminhões terceirizados,
além de um caminhão próprio, doado pelo Instituto das Águas do Paraná, todos com
um motorista e dois coletores. A cooperativa possui ainda, dois caminhões antigos
em comodato com a Prefeitura para coleta de resíduos nas casas dos catadores
cooperados. Neste caso, os funcionários são registrados da cooperativa, sendo dois
motoristas, 4 coletores, além de um gerente.
Atualmente a coleta abrange cerca de 53% do município, atingindo no ano de
2019 aproximadamente 96.254 habitantes. Esta coleta ocorre de segunda a sexta,
conforme apresentado na Tabela 53 e na Figura 92, que mostra os locais e dias de
Coleta Seletiva.
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Tabela 53: Frequência de coleta seletiva em Guarapuava, por dia de semana.
Bairros

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Bairro dos Estados

Manhã

Batel
Centro

Tarde
Manhã

Manhã

Condomínio (chaves)
Conrradinho

Tarde
Manhã

Entre Rios

Dia todo

Núcleo Padre Chagas

Dia todo

Dia todo
Tarde

Manhã

Primavera
Santa Cruz

Tarde

Dia todo

Cristo Rei

Pérola do Oeste

Manhã
Tarde

Dia todo

Santana
Trianon

Dia todo
Tarde

Vila Buck
Vila Carli
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

Sexta

Manhã
Tarde
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Figura 92: Frequência da coleta seletiva no município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Além da Cooperativa, o município de Guarapuava conta ainda com 689
catadores cadastrados, segundo levantamento realizado no ano de 2020, os quais
realizam a coleta de maneira informal. Destes, aproximadamente 180 encaminham o
material diretamente para a Cooperativa, já os demais encaminham o material
reciclado coletado para atravessadores.

Figura 93: Triagem do material reciclado na RECICLASOL.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 94: Material reciclado separado para a venda.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A RECICLASOL recebe em média 400 toneladas de resíduos por mês, no
entanto, destes, cerca de 35% não possui condição de ser reciclado e é destinado
para o aterro sanitário como rejeito. Em pesquisa realizada com os barracões
autônomos, no ano de 2017 esta quantidade de material reciclado coletado, poderia
chegar até 800 toneladas por mês (GUARAPUAVA, 2018). A Tabela 54 apresenta a
quantidade média de material reciclável vendido pela RECICLASOL no ano de 2017.
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Tabela 54: Quantidade média de material reciclado triado e vendido pela RECICLASOL no ano
de 2017.
Material

Quantidade (t/ano)

Plástico

800

Vidro

300

Ferro

360

Papel / papelão

2.000

Total

3.460

Fonte: GUARAPUAVA (2018).

No ano de 2019, a RECICLASOL coletou 3.600 toneladas de resíduos, no
entanto, apenas 2.100 toneladas foram recuperadas, conforme apresentado na
Tabela 55.
Tabela 55: Geração de material reciclável recuperado no município de Guarapuava, no ano de
2019.
Material

%

Quantidade (t/ano)

Metais

12,86

270

Papel/papelão

63,33

1.330

Plástico

15,24

320

Vidro

8,57

180

Total

100,00

2.100

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, adaptado de Guarapuava (2020).

Além da RECICLASOL, há também no município outras empresas destinadoras
de resíduos. Elas estão mais bem detalhadas na Tabela 82 do item 6.3.5 Resíduos
Sólidos Industriais (RSI).


Contêineres

Guarapuava contava, em 2019, com 66 contêineres, destinados a coleta de
resíduos diversos (Figura 95), pela própria Prefeitura e seus serviços, no período
noturno, conforme localização apresentada na Tabela 56 e Figura 96.
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Figura 95: Contêiner localizado na rodoviária de Guarapuava.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2019).

Tabela 56: Localização dos contêineres de coleta de resíduos no município de Guarapuava.
Quantidade

Localização

Endereço

01

Prox. Igreja Deus e Amor

Rua Benjamin Constante

06

Supermercado Compre Mais

Rua Guaíra

01

Próximo a Pneumar

Rua Azevedo Portugal

01

Pátio Transporte Coletivo Pérola do
Oeste

Rua Sorocaba

01

Próx. Pigalle

Rua Saldanha Marinho

01

Rodoviária

Bairro Bonsucesso

02

Condomínio São José

Rua Jaime Pacheco

01

Condomínio Recanto Feliz

Rua Dos Cardeais

01

Empresa Chevrolet

Rua Campo Grande

01

Hotel Soledade

Rua Riachuelo

01

Colégio Antonio Lustosa

Rua Guaíra

01

Pátio Limpeza Pública

Rua Guaíra

01

Igreja Universal

Rua Padre Chagas

04

Campus CEDETEG - UNICENTRO

Vila Carli

01

Empresa Simex

Rua Marginal PR
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Quantidade

Localização

Endereço

01

Chai Hall

Rua Juvino Lara Galvão

01

CMEI Santa Terezinha

Rua General Rondon

01

MUV Bar

Rua Marechal Floriano

01

Albergue Noturno Frederico Ozanam

R. Jaime Amaral Pachêco

03

Mercado Dal Pozzo

Rua José Zagonel

02

Col. Caique

Rua Mário de Andrade

01

Farmácia Droga Raia

Rua Dr. Laranjeiras

02

Delegacia

Rua Barão de Capanema

03

Museu Municipal

Rua Visconde de Guarapuava

02

Hospital São Vicente

Rua Vicente Machado

01

Capela mortuária Municipal

Rua da Saudade

01

Lago Municipal

Rua Manoel Marcondes

01

UNICENRO (Campus Santa Cruz)

Rua Salvador Renna

01

Próximo ao Posto Ferlin

Rua comendador Norberto

01

Faculdade Campo Real

Rua Barão de Capanema

01

Rua Marabá

Rua Marabá

02

Ginásio de Esporte

Rua Das Acácias

04

Distrito Guairacá

Distrito Guairacá

01

Polícia Militar

Morro Alto

02

26º GAC

Avenida Manoel Ribas

01

Condomínio Patrícia

Alto Cascavel

02

Vila Feroz

Vila Feroz

01

Araupel

Distrito Industrial

01

Supermercado Parteka

Vila Carli

01

Supermercado Parteka

Vila Bela

66
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

Total de Contêineres de Grandes Geradores
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Figura 96: Localização dos contêineres (municipais e de grandes gerados) no município
de Guarapuava, no ano de 2020.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Após aprovação de projeto junto ao Ministério do Meio Ambiente, foram
adquiridos 150 contêineres para coleta conteinerizada no Município. Inicialmente
será implantada em um único bairro, como forma de teste, com um conjunto de
contêineres, sendo um para orgânico e outro para reciclado. No entanto, antes do
início desta etapa do projeto deverá ocorrer uma campanha de educação ambiental
em todas as casas do bairro, no entanto, devido a atual fase de pandemia, a mesma
foi postergada


Lixeiras subterrâneas (soterrados)

No município de Guarapuava existem 12 conjuntos de duas lixeiras
subterrâneas (soterrados), localizadas na região central (Figura 99). Cada unidade das
lixeiras possui uma capacidade de 1.000 L, sendo o conjunto de 2.000 L (Figura 97 e
Figura 98), as quais são destinadas exclusivamente a coleta de resíduos orgânicos,
incluindo os rejeitos. No entanto, devido a sua localização ser na região central, uma
região de grande comércio, é observada a presença de muito material reciclável nas
mesmas. A coleta ocorre diariamente às 6 da manhã.
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Figura 97: Modelo de lixeiras subterrâneas (soterrados).
Fonte: Contemar Ambiental (2020).

Figura 98: Lixeiras subterrâneas (soterrados) no centro de Guarapuava.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2019).

PMGIRS/GUARAPUAVA
287

VERSÃO PRELIMINAR

Figura 99: localização das lixeiras subterrâneas (soterrados).
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Limpeza urbana

Os resíduos de limpeza urbana por definição são aqueles originários de
varrição, limpeza de vias públicas e outros serviços de limpeza urbana,
complementados pela PNSB com resíduos de capina e podas de árvores em vias e
logradouros públicos. No entanto, neste item serão abordados apenas os resíduos de
varrição e no item de resíduos verdes será apresentado sobre poda e capina.
Resíduos de varrição e limpeza pública são resíduos oriundos da varrição de
jardins, praças e vias públicas e são constituídos por materiais de pequenas
dimensões, principalmente os carreados pelo vento ou oriundo da presença humana
nos espaços urbanos. Nestes resíduos podem-se encontrar areia, terra, folhas,
pequenas embalagens e pedaços de madeira, fezes de animais e outros.
Estes serviços são de responsabilidade da SURG, com uma média mensal de
varrição de aproximadamente 1.405 km, podendo haver variações na quilometragem
em meses que ocorrem eventos no Município. A varrição contempla 55 ruas da
região central do Município, com aproximadamente 57,71 km de extensão (Figura
102), o serviço é executando de segunda à sábado, com exceção dos feriados, com
uma geração aproximada de 100 m3/mês. Na região central, as varrições ocorrem aos
domingos. Os resíduos coletados são destinados ao Aterro Sanitário, juntamente com
os do serviço de poda, capina e roçada. Atualmente esta atividade conta com 42
funcionários e é realizada apenas no formato manual.
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Figura 100: Serviço de varrição com coleta de resíduos em lixeiras públicas.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2019).

Figura 101: Lixeiras públicas no município de Guarapuava.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (20219.
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Figura 102: Área de varrição no município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Resíduos verdes

Os serviços de poda, capina e roçada no município de Guarapuava são
realizados pela SURG, todos sob demanda, conforme a necessidade., podendo
ocorrer de segunda à sábado, exceção de feriados. Em média é realizada cerca de
15.000 metros por mês de capina manual e 5.000 metros por mês de limpeza de
meio fio. São disponibilizados cerca de 30 funcionários para capina e roçada, além de
12 funcionários temporários. No caso das podas realizadas pelos munícipes, a coleta
dos resíduos verdes é solicitada via telefone, sendo a mesma agendada, sem limite
da quantidade de volume coletado.
Todos os resíduos destas atividades são destinados ao Aterro Sanitário,
juntamente com os resíduos da limpeza pública. Segundo informações da SURG, em
média é gerado entre 400 e 500 m3/mês de galhos. No ano de 2018 foram
encaminhados ao aterro sanitário, cerca de 3.885 toneladas de resíduos oriundos dos
carrinhos de limpeza pública e galhos das podas no município de Guarapuava. De
acordo com a Figura 103, observa-se uma grande variação na quantidade de resíduos
destinados ao aterro sanitário ao longo dos meses, justificada pelo período mais seco
e consequentemente uma menor geração de resíduos verdes e um período de chuva,
e uma maior geração destes resíduos.
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Figura 103: Quantidade de resíduos de galhos e coletados em carrinhos para o
município de Guarapuava, no ano de 2018.
Fonte: GUARAPUAVA (2019).

Quando a comparação da geração de resíduos é realizada por dia da semana,
observa-se também uma grande variação tanto em relação aos dias, quanto aos
meses (Tabela 57 e Figura 104). Esta variação ocorre devido a poda de galhos, que é
realizada por demanda, podendo ocorrer mais em alguns dias e menos em outros,
comprovada pela quantidade mínima de resíduos de 0,83 toneladas em um dia e a
máxima de 103,49 toneladas em outro dia. Observa-se ainda, que existe a tendência
de sábado ser o dia da semana com a menor geração de resíduos.
Tabela 57: Quantidade média (tonelada) de resíduos de galho e carrinhos destinados ao aterro
sanitário no Município de Guarapuava, no ano de 2018.
Mês

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Janeiro

21,32

21,63

19,96

12,61

12,45

13,90

Fevereiro

15,15

23,00

11,19

16,53

14,13

9,59

Março

16,98

16,85

15,84

12,64

21,81

11,61
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Mês

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Abril

24,57

39,94

16,19

17,87

16,45

11,55

Maio

17,17

12,59

11,17

14,93

18,64

8,43

Junho

11,05

9,08

11,25

5,80

9,10

8,68

Julho

8,61

10,16

5,32

8,00

3,86

2,64

Agosto

17,83

8,64

8,99

8,41

6,74

2,34

Setembro

21,38

15,28

12,58

10,97

13,47

5,21

Outubro

16,91

13,97

10,90

19,53

22,86

8,26

Novembro

18,40

22,57

15,04

8,25

14,90

9,93

Dezembro

7,67

9,16

14,83

9,16

6,39

4,82

Média diária

16,42

16,90

12,77

12,06

13,40

8,08

Fonte: Guarapuava (2019).

Figura 104: Quantidade média (tonelada) de resíduos de galhos e carrinhos coletados
por dia semana e por mês, para o município de Guarapuava no ano de 2018.
Fonte: GUARAPUAVA (2019).

O município de Guarapuava conta ainda com um aterro privado no Distrito de
Entre Rios, de propriedade da Cooperativa Agrária Agroindústria. Este aterro recebe
além de RCC, os resíduos verdes destinados pela Cooperativa, seus cooperados e até
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mesmo da SURG, que leva os resíduos de poda do Distrito e em alguns casos do
próprio Município. No ano de 2018 foram depositadas no aterro mais de 167
toneladas de resíduos verdes, conforme apresentado na Tabela 58.
Tabela 58: Quantidade de resíduos verdes (tonelada) depositados no aterro privado da
Cooperativa Agrária.
Meses

2018

2019

Janeiro

9,28

5,92

Fevereiro

12,08

11,17

Março

14,88

4,24

Abril

15,40

30,19

Maio

13,39

(1)

Junho

10,53

25,33

Julho

(1)

(1)

Agosto

22,77

(1)

Setembro

8,50

(1)

Outubro

16,00

(1)

Novembro

17,34

(1)

Dezembro

27,17

(1)

Total

167,34

76,85

(1)

Nota: dados não fornecidos.
Fonte: Elaborada por EnvEx Engenharia e Consultoria, Adaptada de Agrária Cooperativa Agroindustrial
(2019).



Resíduos de animais mortos

Como parte do rol de resíduos domiciliares, estão também contemplados os
resíduos oriundos dos animais, ou seja, animais mortos de pequeno e grande porte.
A coleta desses resíduos ocorre apenas para os casos em que se desconhece o
proprietário do animal, e estes estão dispostos nos logradouros públicos.
Para os animais de pequeno porte, são coletados, em média, de 2 a 3 animais
por dia, equivalendo uma média mensal de 60 animais de pequeno porte por mês.
Somam-se a estes, os animais oriundos do canil municipal, onde são coletados
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aproximadamente mais 30 animais por mês, segundo informações da própria
Prefeitura Municipal. A remoção destes animais é realizada simultaneamente com a
coleta convencional de resíduos, sendo destinados para o aterro sanitário.
Já a coleta de animais de grande porte, ocorre por meio de retroescavadeiras,
com destino, também, ao aterro sanitário. São coletados cerca de 5 animais de
grande porte por mês.

Resposta


Coleta convencional de resíduos

Segundo questionários respondidos pela população (APÊNDICE 1), na sua
maioria são gerados um saco (sacolas de mercado) de lixo comum (orgânico e
rejeitos) por dia. Em relação à avaliação da qualidade, com notas variando de 1
(péssimo) à 5 (excelente), a maioria das respostas obtiveram valores acima de 3.
Sobre a compostagem, mais da metade das respostas dos questionários não realizam
esta prática em casa, e um terço destas mostra interesse em fazer.
Sobre as sugestões/reclamações indicadas pela população nas questões
abertas, as principais observações foram relacionadas à frequência, que não são
cumpridas de acordo com o informado. Destacando-se também:


Utilização de contêineres;



Alguns moradores concordariam com a utilização de contêineres, desde
que ocorresse a diminuição da taxa de lixo;



Ampliação das áreas de coletas, pois ainda existem reclamações de
lugares que o caminhão não passa;



Divulgação da frequência da coleta;



Frequência regular das coletas, pois nem sempre é mantida;



Educação ambiental relacionada ao descarte correto dos resíduos;
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Maiores cuidados em relação à coleta, evitando o acúmulo dos resíduos
nas esquinas por um longo período antes das coletas, o que favorece o
ataque pelos cães, bem como a derrubada de lixo quando do acesso ao
caminhão;



Quando da coleta convencional não realizar a coleta dos materiais
recicláveis, os quais são deixados separados dos resíduos comuns.



Dar uma destinação adequada aos resíduos orgânicos, que não seja o
aterro sanitário;



Gerar sistema de geração de energia pelo lixo;



Implantação de usina de compostagem; e



Incentivo à compostagem domiciliar.

Dentre os maiores desafios da coleta convencional encontra-se a frequência,
primeiramente por não ser cumprida e também por não existir uma delimitação de
setores pré-definidas e/ou documentada. Desta forma, ocorrem alterações na rota e
a população não é informada. Ao contrário, destacam-se como potencialidade a
contratação de novos caminhões via licitação, e a aprovação e projeto junto ao
Ministério de Meio Ambiente, que irá possibilitar a compra de novos caminhões e a
implantação de contêineres para coleta conteinerizada, em fase de teste inicialmente.
O Município apresenta ainda uma PMI (Proposta de Manifestação de Interesse) já
apresentada, que poderá auxiliar em alterações na coleta, tratamento e disposição de
resíduos. Já em relação à destinação dos resíduos, o atual aterro municipal apresenta
seu tempo de vida útil em fase final, além de ser necessário seu encerramento devido
a proximidade do aeroporto municipal.


Coleta seletiva

Em relação à coleta seletiva, mais da metade das respostas dos questionários
(56%) ou não sabe o dia que a coleta ocorre na sua casa ou não possui coleta na sua
rua. Isso é refletido na quantidade de população que não separa os resíduos
recicláveis em casa, que é de 18%, sendo que apenas 6% realizam a separação e os
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demais realiza a separação parcial. Já a avaliação para a qualidade deste serviço ficou
entre 3 e 4, para uma faixa de 1 (péssimo) e 5 (excelente). Ainda em relação à coleta,
65% das respostas dos munícipes entregam seu material à carrinheiros / coletores
autônomos e apenas 29% destinam para a coleta seletiva municipal. Caso ocorresse
uma coleta via contêineres, apenas 13% não aceitaria levar seus resíduos até o local,
no entanto, a maioria aceitaria andar apenas uma quadra para essa destinação.
Dentre as sugestões/reclamações, as principais observadas foram em relação à
falta de informação sobre frequência na coleta, uma vez que a população não sabe
qual o dia de coleta na sua rua, e a necessidade da coleta seletiva em todo o
Município, já que em diversos bairros, a mesma ainda não é realizada. O APÊNDICE 1
apresenta todas as respostas observadas, com destaque para:


Informações sobre a frequência (dias e períodos) da coleta;



Educação ambiental para informação da necessidade da separação dos
materiais e quais materiais devem ser separados;



Ampliação do sistema de coleta seletiva, pois nem todos os bairros são
atendidos;



Implantação de PEVs (pontos de entrega voluntária) / contêineres para
diversos resíduos recicláveis;



Incentivos para a população realizar a coleta seletiva;



Incentivos para o catador autônomo (operador ecológico);



Incentivos para implantação de empresas de reciclagem;



Promoção de campanhas específicas, por exemplo, em escolas; e



Reclamações da não coleta de vidros, principalmente por catadores
autônomos (operador ecológico).

Em relação aos estabelecimentos comerciais, a maioria faz uso apenas da coleta
convencional e não da coleta seletiva, sendo os resíduos recicláveis encaminhados
para catadores autônomos. Na questão relacionada ao estabelecimento possuir um
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PEV para destinação e recicláveis, as respostas ficaram em sua maioria divididas
igualmente entre 1 e 3, sendo 1 (nenhum interesse) e 5 (muito interesse).
Desta forma, as potencialidades para os resíduos recicláveis é a existência de
uma cooperativa já consolidada no Município e diversos catadores autônomos
cadastrados na Prefeitura. Já o desafio pra esta tipologia é a informação para a
população da frequência, bem como do que deve ser separado, além da ampliação
da coleta ou implantação de pontos para esta coleta.


Limpeza urbana

Segundo o questionário aplicado (APÊNDICE 1), cerca de 75% das respostas
informam que não ocorre varrição na sua rua, 19% não sabe informar e apenas 5%
indicam ocorrer varrição na sua rua. Fato este comprovado pela mesma ocorrer
apenas em área central do Município.


Resíduos verdes

Divulgar a coleta de resíduos verdes realizadas atualmente, para que uma
quantidade maior de resíduos seja destinada de maneira correta, evitando a queima,
pratica muito realizada atualmente. Uma potencialidade nestes resíduos é seu grande
potencial para utilização em projetos de compostagem.


Animais mortos

Um dos desafios desta tipologia de resíduos é a destinação correta, uma vez
que atualmente estes estão sendo encaminhados diretamente ao aterro sanitário de
forma incorreta.
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6.3.2. Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC)
Os RCC são aqueles gerados em atividades de construção ou demolição,
compostos principalmente por restos de alvenarias, argamassas, concretos e outros,
conforme mais bem detalhado no item 5.
Tabela 59: Produção de RCC em Guarapuava.
RCC

t/ano

t/dia

kg/hab/dia

Geração estimada total¹

93.774

256,91

1,42

Coleta privada de RCC

34.111

93,45

0,51

Nota: ¹estimativa de geração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PARANÁ, 2018).
Fonte: Elaborada por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Pressão
A identificação das Forças Estruturantes permite interpretar quais são as
pressões, sejam estas crescentes ou decrescentes, que se rebaterão sobre os RCC. A
Tabela 60 apresenta a sistematização da análise e permite realizar a interpretação de
como as pressões identificadas se comportarão ao longo do horizonte do Plano e se
rebaterão sobre o estado de tais resíduos.
Tabela 60: Análise da pressão sobre RCC.
Forças Estruturantes

Pressão sobre RCC

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Aumento na quantidade de novas construções e
na quantidade de reformas e adequações civis,
gerando aumento nos RCC

Espraiamento de mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios
Setor primário predomina como força-motriz da

Aumento na quantidade de novas construções
civis, gerando aumento nos RCC em locais
pulverizados
Geração de novos pontos de destinação irregular
dos RCC
Aumento da geração dos RCC nos distritos
Geração de novos pontos de destinação irregular
dos RCC
Pressão irrelevante sobre RCC
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Forças Estruturantes

Pressão sobre RCC

economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas
Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Pressão irrelevante sobre RCC

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Aumento na quantidade de construções civis e
reformas, gerando aumento nos RCC

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento de
contingente sênior

Pressão pouco relevante sobre RCC

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).



Geração estimada de RCC

Como não existe uma fiscalização na coleta por terceiros de RCC, não se sabe
precisamente quanto é gerado deste resíduo no Município de Guarapuava. De
acordo com dados do PERS-PR (2018) a estimativa de geração de RCC é de 93.774
toneladas por ano, conforme apresentado na Tabela 61.
Tabela 61: Síntese do prognóstico para a geração estimada de RCC.
Cenário tendencial
Informação

t/dia

t/mês

t/ano

Atual (2020)

256,91

7.814,50

93.774

Prazo imediato (2021-2022)

251,64

7.654,08

91.849

Curto prazo (2023-2024)

250,86

7.547,00

90.564

Médio prazo (2025-2028)

239,31

7.278,92

87.347

Longo prazo (2029-2040)

205,02

6.236,08

74.833

Diferenças projetadas entre os cenários: volume acumulado nos 20 anos
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada
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Volume acumulado (t)

1.779.503

1.885.680

1.462.245

Diferença dos cenários (t)

-

106.177

-317.259

Diferenças projetadas entre os cenários: média anual
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Média nos 20 anos (t/ano)

84.738

89.794

69.631

Diferença dos cenários (t/ano)

-

5.056

-15.108

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Como a responsabilidade da destinação dos RCC é do próprio gerador, seja ele
pequeno ou grande gerador, toda a coleta é realizada por empresa terceirizada,
produzindo uma quantidade de 34.111 t/ano, ou seja, 36% do total estimado. Estimase ainda que alguns resíduos de RCC são destinados diretamente ao Aterro Sanitário
Municipal.
A diferença entre o volume estimado de geração de RCC e o volume estimado
que seja coletado e corretamente destinado resulta em um volume de
aproximadamente 163 t/dia de resíduos que acaba por ser disposto no ambiente de
forma inadequada, ou então encaminhado ao aterro sanitário juntamente com a
coleta convencional, por ser pequena quantidade gerada. Embora impreciso, tal valor
ilustra a potencial ordem de grandeza gerada no Município pela disposição irregular
e falta de fiscalização, como é ilustrado na sequência.

Estado
Conforme a PNRS, os RCC são aqueles gerados nas construções, reformas,
reparos e demolições de obras e construção civil, incluindo os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis. Segundo dados de literatura,
em média para cada metro quadrado construído, são gerados 150 kg de resíduos.
Atualmente a coleta de RCC é realizada por empresas terceirizadas, sendo o
gerador o responsável pela destinação, independente se o mesmo é grande ou

PMGIRS/GUARAPUAVA
302

VERSÃO PRELIMINAR

pequeno gerador. Complementa-se a isso, o artigo 165 da LC nº 7/2004 que
determina que não são passíveis de recolhimento restos de material de construção
ou entulhos, provenientes de obras ou demolições, devendo os mesmos serem
removidos às custas dos respectivos proprietários ou responsáveis.
Desta forma, a coleta de RCC é realizada exclusivamente por terceiros,
atualmente são cadastrados na Prefeitura Municipal cerca de 8 empresas
caçambeiras.
Para a destinação destes resíduos, existe no Município uma usina de reciclagem
de RCC. Neste processo inicialmente é realizada em uma esteira de triagem a
separação do material (Figura 105), como papel, plástico e papelão, os quais são
destinados à reciclagem. A madeira recebida junto com o material é picada para a
produção de cavaco para combustível de caldeira (Figura 106). Já os demais
materiais, como concreto e restos de obra, são britados em 3 diferentes
granulometrias para venda (Figura 107). Os rejeitos que não podem ser reciclados
juntamente com restos de resíduos domiciliares são encaminhados para o aterro
sanitário.
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Figura 105: Esteira de triagem na Usina de reciclagem de RCC.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 106: Madeira picada para cavaco.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 107: Britagem do material em 3 diferentes granulometria.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Esta usina de reciclagem foi implantada no ano de 2018, e até o final do ano de
2019 já havia recebido 28.371 toneladas de RCC. A Tabela 62 apresenta os dados de
reciclagem para a usina. Para a destinação na usina é cobrado o valor de R$ 20,00 o
metro cúbico, incluído neste valor, a destinação dos rejeitos para o aterro sanitário.
Tabela 62: Quantidade de RCC recebidos e reciclados na Usina de Reciclagem de RCC de
Guarapuava (toneladas).
Resíduos

Quantidade (t)

Reciclados (classe B)

22,26

Madeira (classe B)

236,76

Ferro (classe B)

58,47

Rejeito (classe C)

8.808,00

Britados (classe A)

19.246,00

Entulho total recebido

28.371,00

Fonte: ROCCO (2020).
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O Município conta ainda com um aterro privado da Cooperativa Agrária
Agroindustrial, pra recebimento de RCC e resíduos verdes. Os depósitos de RCC no
aterro são feitos, tanto pela própria Cooperativa como pelos cooperados, todos do
Distrito de Entre Rios. No ano de 2018 foram depositados no aterro mais de 2.400
m3, ou cerca de 5.800 toneladas de RCC, conforme apresentado na Tabela 63. Dentre
esse resíduos encontram-se restos de concreto, cimento, pedra, madeira e serragem.
Verifica-se ainda, uma grande diferença da quantidade de resíduos depositados ao
longo dos meses, uma vez que os RCC são oriundos de reformas, ampliações e
construções, as quais acontecem esporadicamente.
Tabela 63: Quantidade de RCC (tonelada) depositada no Aterro da Cooperativa Agrária.
Meses

2018

2019

Janeiro

117,60

181,20

Fevereiro

76,80

1,20

Março

14,70

19,2

Abril

32,40

61,20

Maio

1.614,00

(1)

Junho

1.372,80

27,00

Julho

(1)

(1)

Agosto

189,00

(1)

Setembro

111,60

(1)

Outubro

60,00

(1)

Novembro

33,60

(1)

Dezembro

99,00

(1)

Total

5.739,50

2.308,80

(1)

Nota: dados não fornecidos.
Fonte: Elaborada por EnvEx Engenharia e Consultoria, Adaptada de Agrária Cooperativa Agroindustrial
(2019).

Segundo dados apresentados no PERS/PR (PARANÁ, 2018) o município de
Guarapuava apresentou uma geração média de 93.213,1 toneladas de RCC no ano de
2016. A diferença observada entre a geração estimada pelo PERS e a quantidade
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reciclada ou disposta em aterro pode estar sendo encaminhada diretamente para o
aterro sanitário e/ou dispostos de maneira irregular no Município, principalmente
pela não existência da coleta para este resíduo.
Em Guarapuava são observados 15 locais com a disponibilização de caçambas
tipo brooks para a coleta deste resíduo, no entanto, no local é observada a disposição
de todos os tipos de resíduos e não apenas de RCC. A localização das mesmas é
apresentada na Figura 108.
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Figura 108: Localização das caçambas tipo brooks no município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
308

VERSÃO PRELIMINAR

A LC nº 66/2016 determina que edificações com área superior a 3.000 m2 devam
apresentar PGRCC a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fato
que ocorre atualmente, com posterior apresentação de relatórios e destinação dos
resíduos sólidos. No entanto, estas informações de geração de resíduos e sua
consequente destinação não foram repassadas.

Resposta
A maioria da população contrata empresa terceirizada para destinação dos
restos de construção civil, correspondendo a 78% das respostas dos questionários.
Do total, 7% das respostas dispõem em frente a sua casa, 4% dispõem em terreno
baldio e os demais 11% dão outro destino, entre eles disponibilização no próprio
terreno ou ainda casos que não geram este tipo de resíduo.
Em relação à coleta de RCC, existem reclamações pelas mesmas serem feitas
apenas por empresas particulares e não a Prefeitura, o que desfavorece as pessoas de
baixa renda, que não possuem condições de contratar empresa terceirizada. Também
foram realizados inúmeros relatos de disposição inadequada de entulhos em terrenos
baldios por toda a cidade, conforme melhor detalhado no item 6.5 Identificação de
Passivos Ambientais Relacionados à Disposição de Resíduos Sólidos. Informou-se
ainda sobre a necessidade de fiscalização da Prefeitura perante as empresas
terceirizadas, para que as mesmas destinem corretamente os resíduos coletados.
Como a coleta é toda realizada por empresa terceirizada, nos casos em que
ocorre pequena geração, os RCC são encaminhados juntamente com os resíduos de
coleta convencional para o aterro sanitário. Mesmo destino dado aos resíduos
coletados nas caçambas tipo “brooks”, devido a sua diversidade e não apenas RCC.
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Outro problema verificado em relação ao RCC diz respeito à própria Secretaria
de Meio Ambiente (SEMAG), uma vez que a responsável pela SURG é a Secretaria de
Obras. Neste caso, quando a SEMAG verifica alguma demanda, a mesma não é
atendida pela SURG, tendo que solicitar à Obras para então esta solicitar o
atendimento. No entanto, a SEMAG é a responsável pelos resíduos no município de
Guarapuava.
Um dos desafios da Prefeitura é a falta de um programa para coleta de
pequeno gerador domiciliar, que devido a pouca quantidade e a inviabilidade de
contratação de terceiros para esta quantidade, acaba destinando de forma
inadequada ao aterro sanitário. Já uma potencialidade é o apoio ao correto
gerenciamento de resíduos da construção civil, com o empréstimo do terreno para a
implantação da Usina de Reciclagem.

6.3.3. Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSS)
Conforme apresentado anteriormente, os RSS são aqueles gerados em
estabelecimentos de serviço de saúde sendo potencialmente infectantes, químicos,
rejeitos radioativos e perfurocortantes.
Tabela 64: Produção de RSS.
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS

t/ano

t/dia

kg/hab/dia

Coleta dos serviços públicos de saúde

34,02

0,11

0,00061

Coleta dos serviços privados de saúde

138,60

0,45

0,00248

Fonte: Elaborada por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Pressão
A identificação das Forças Estruturantes permite interpretar quais são as
pressões, sejam estas crescentes ou decrescentes, que se rebaterão sobre os resíduos
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oriundos de serviços de saúde. A Tabela 65 sistematiza a análise e permite realizar a
interpretação de como as pressões identificadas se comportarão ao longo do
horizonte do Plano e se rebaterão sobre o estado de tais resíduos.
Tabela 65: Análise da Pressão sobre RSS.
Forças estruturantes

Pressão sobre RSS

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Aumento na quantidade de pessoas atendidas
com serviço de saúde, aumentando a geração de
RSS

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Abertura de novas unidades de saúde para
atender as novas áreas de expansão, gerando um
aumento na quantidade de RSS e necessidade de
adequação das rotas de coleta

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Aumento na quantidade de pessoas atendida
com serviço de saúde, aumentando a geração de
RSS

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Pressão irrelevante sobre RSS

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Pressão irrelevante sobre RSS

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Aumento na quantidade de pessoas atendidas no
serviço de saúde, consequente aumento na
geração de RSS

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Aumento na quantidade de pessoas atendida
com serviço de saúde, aumentando a geração de
RSS

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
311

VERSÃO PRELIMINAR



Geração Estimada de RSS

A coleta de RSS no Município de Guarapuava é praticamente realizada por uma
única empresa privada, que realiza a coleta tanto em estabelecimentos públicos
como privados. Desta forma, para os cálculos de projeções deste resíduo, utilizou-se
o valor coletado atualmente em Guarapuava, considerando-o como valor total de
coleta.
Tabela 66: Síntese do prognóstico para a geração estimada de RSS.
Cenário tendencial
Informação

t/dia

t/mês

t/ano

Atual (2020)

0,69

14,39

172,66

Prazo imediato (2021-2022)

0,69

14,48

173,79

Curto prazo (2023-2024)

0,70

14,60

175,16

Médio prazo (2025-2028)

0,70

14,77

177,19

Longo prazo (2029-2040)

0,71

14,83

177,98

Diferenças projetadas entre os cenários: volume acumulado nos 20 anos
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Volume acumulado (t)

3.714

3.640

3.797

Diferença dos cenários (t)

-

-74

83

Diferenças projetadas entre os cenários: média anual
Informação

Tendencial

Morosidade

Retomada

Média nos 20 anos (t/ano)

177

173

181

Diferença dos cenários (t/ano)

-

-4

4

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado
O gerenciamento dos RSS até a sua destinação final é de responsabilidade do
próprio gerador, seja ele público ou privado. Desta forma, nesse item serão
considerados aqueles resíduos gerados pelos órgãos municipais, além de uma
descrição sobre gerenciamento e fiscalização dos RSS de estabelecimentos federais,
estaduais e privados.
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Em relação aos estabelecimentos de saúde municipais são observados em
Guarapuava 45 estabelecimentos entre Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de
Saúde da Mulher, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Programa Melhor em Casa,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Almoxarifado e Laboratório Municipal,
conforme listagem abaixo (Tabela 67). Além dos estabelecimentos citados, em 18 de
maio de 2020 foi inaugurada a Farmácia Municipal, que ainda não gera RSS.
Tabela 67: Estabelecimentos de saúde pública em Guarapuava, e frequência de coleta.
Nº

Unidade de Saúde

Frequência de
coleta

Nº

Unidade de Saúde

Frequência de
coleta

01

NASF/UBS Vila Carli

1 vez por semana

24

ESF Rio das Pedras

1 vez por semana

02

NASF/UBS Santa
Cruz

1 vez por semana

25

ESF Recanto Feliz

1 ver por semana

03

ESF Adão Kaminski

1 vez por semana

26

ESF Residencial
2000

1 vez por semana

04

ESF Bonsucesso

1 vez por semana

27

ESF São Miguel

1 vez por semana

05

ESF Boqueirão

1 vez por semana

28

ESF São Cristóvão

1 vez por semana

06

ESF Campo Velho

1 vez por semana

29

ESF Santana

1 vez por semana

07

ESF Colibri

1 vez por semana

30

ESF Tancredo
Neves

1 vez por semana

08

ESF Concórdia

1 vez por semana

31

ESF Xarquinho

1 vez por semana

09

ESF Dourado

1 vez por semana

32

ESF Vila Bela

1 vez por semana

10

ESF Entre Rios

Quinzenal

33

Urgência Pérola do
Oeste

2 vezes na semana

11

ESF Entre Rios II

1 vez por semana

34

Centro de Saúde
da Mulher

1 vez por semana

12

ESF Ferroz

1 vez por semana

35

CAPS II

1 vez por semana

13

ESF Guará

Quinzenal

36

CAPS-AD

1 vez por semana

14

ESF Guairacá

Quinzenal

37

Urgência
Primavera

2 vezes na semana

15

ESF Jardim das
Américas

1 vez por semana

38

SAE

1 vez por semana

16

ESF Jardim
Araucária

1 vez por semana

39

UPA Batel

2 vezes na semana

17

ESF Jordão

1 vez por semana

40

Raio X

1 vez por semana

18

ESF Morro Alto

1 vez por semana

41

Laboratório

1 vez por semana
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Nº

Unidade de Saúde

Frequência de
coleta

Nº

Frequência de
coleta

Unidade de Saúde
Municipal

19

ESF Parque das
Árvores

1 vez por semana

42

Almoxarifado
Medicamentos

1 vez por mês

20

ESF Planalto

1 vez por semana

43

Almoxarifado
Central

1 vez por mês

21

ESF Pinheiros

1 vez por semana

44

CEO

1 vez por mês

22

ESF Palmeirinha

Quinzenal

45

Programa Melhor
em Casa

1 vez por semana

23

ESF Paz e Bem

1 vez por semana

46

Farmácia Municipal

Sem coleta1

Nota: ¹a Farmácia Municipal foi inaugurada em maio de 2020, ainda sem a geração de resíduos. ESF
(Estratégia Saúde na Família). NASF (Núcleo de Apoio à Saúde Família).
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

A frequência de coleta destes resíduos em sua maioria é semanal, sendo nas
unidades mais distantes, como distritos, uma frequência quinzenal. Apenas nas
unidades administrativas que esta frequência é reduzida para mensal.
O

Município

é

responsável

pela

gestão

dos

resíduos

gerados

nos

estabelecimentos públicos de saúde, no entanto, este manejo geralmente é
terceirizado, principalmente para os resíduos do grupo A, B e E. Destaca-se que os
resíduos do grupo D, são dispostos para a coleta pública municipal.
Para o ano de 2019, segundo dados da própria Atitude Ambiental foram
coletados 34.011,99 quilos de RSS de estabelecimentos municipais, conforme Tabela
68, com uma média mensal de 2.834 quilos de RSS. Sendo observado em sua maioria
resíduos infectantes A/E e infectantes A. Destaca-se que de acordo com o contrato
com a Prefeitura Municipal, nesses estabelecimentos são coletados também
lâmpadas.
Tabela 68: Quantidade de RSS coletados no município de Guarapuava no ano de 2019.
Tipo de resíduo

Quantidade (Kg)

Percentual (%)

Químico sólido

1.860,19

5,47
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Tipo de resíduo

Quantidade (Kg)

Percentual (%)

Infectantes A/E

15.009,20

44,13

Lâmpada

616,00

1,82

Perfurocortante (E)

1.899,30

5,58

Infectante (A)

14.606,30

42,94

Químico líquido

21,00

0,06

Total

34.011,99

100

Fonte: Atitude Ambiental (2020).

Ainda de acordo com dados fornecido pela Prefeitura Municipal e a empresa
Atitude Ambiental, o Município de Guarapuava coletou aproximadamente 34
toneladas, dividido nas 41 unidades de saúde municipais, conforme apresentado na
Tabela 69.
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Tabela 69: Quantidade de resíduos coletada no ano de 2019, por unidade de saúde.
Unidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

CIA Boqueirão

46,80

33,00

34,90

36,10

30,00

36,50

41,40

39,70

56,50

59,20

46,30

13,40

473,80

PSF Tancredo Neves

18,60

14,60

13,80

14,70

21,60

24,80

25,90

28,90

31,70

18,20

21,60

39,10

273,50

PSF Campo Velho

27,80

38,00

27,70

25,70

24,00

28,50

36,40

42,70

48,20

35,30

35,40

27,40

407,10

PSF Planalto

19,20

30,40

23,60

38,30

41,20

25,40

44,10

31,20

38,10

41,00

49,70

34,70

416,90

CIA Santa Cruz

45,20

46,80

40,00

58,30

52,10

38,20

53,00

45,30

80,40

50,70

58,20

38,40

606,60

PSF Concórdia

26,60

34,90

27,70

32,50

34,90

34,60

29,00

25,40

31,70

39,30

33,30

19,90

369,80

PSF Jordão

40,20

24,10

31,20

45,20

39,60

28,40

37,30

22,90

42,40

45,80

30,30

35,90

423,30

Laboratório Municipal

97,00

158,80

187,20

198,10

173,40

162,20

254,20

199,40

281,00

211,40

209,90

174,70

2.307,30

PSF Adão Kaminski

13,00

26,50

9,00

26,40

41,90

39,00

37,70

31,50

24,10

33,40

24,80

32,60

339,90

PSF 2000 Residencial

26,00

27,00

33,30

34,40

40,20

43,80

86,80

35,50

42,00

31,40

43,50

37,30

481,20

CIA Santana

31,40

38,70

42,20

27,20

70,10

47,80

62,20

50,60

74,20

29,10

46,20

32,50

552,20

CIA Bom Sucesso

45,00

35,40

39,80

46,60

47,60

41,10

55,40

43,70

74,00

40,40

50,20

50,60

569,80

PSF São Cristóvão

15,20

13,30

20,70

13,80

26,10

11,90

41,70

21,40

24,00

35,30

30,00

31,30

284,70

PSF Recanto Feliz

20,10

23,90

25,00

12,00

30,20

41,20

54,20

13,50

27,80

33,80

26,30

38,10

346,10

PSF Parque das
Árvores

13,50

12,80

14,70

21,20

21,90

29,20

34,60

21,70

21,60

40,90

24,20

15,10

271,40

UPA

577,50

575,40

674,60

557,70

572,70

659,40

548,60

559,20

663,60

514,50

735,10

545,70

7.184,00

PSF Feroz

9,80

9,30

10,60

11,00

24,00

12,50

34,50

17,80

40,80

42,20

25,20

67,30

305,30

PMGIRS/GUARAPUAVA
316

VERSÃO PRELIMINAR

Unidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

CIA Xarquinho

40,10

39,00

33,00

35,50

68,50

29,60

55,60

33,00

54,60

36,90

42,30

19,00

487,10

CIA Vila Carli

55,10

61,90

54,70

68,50

61,00

63,00

56,30

51,70

96,30

35,90

62,20

28,90

695,50

PSF Paz e Bem

12,40

13,80

12,00

19,70

12,60

27,80

19,50

13,90

24,00

14,50

19,50

11,40

201,10

CIA Vila Bela

54,30

56,80

40,80

51,10

55,30

40,20

39,90

40,60

40,00

31,40

43,80

27,20

521,40

PSF Colibri

55,30

47,20

19,40

37,90

62,90

48,90

102,20

29,70

27,70

50,90

41,20

38,00

561,30

PSF Jardim das
Américas

23,20

30,60

28,30

21,60

40,00

31,50

38,50

25,90

25,70

20,10

22,80

32,20

340,40

ESF Palmeirinha

14,00

28,60

56,90

42,00

53,80

64,80

47,80

53,20

44,60

64,00

50,60

26,20

546,50

ESF Entre Rios

68,50

60,80

58,90

43,90

71,00

44,20

60,70

41,10

49,40

28,80

33,50

41,40

602,20

ESF Guará

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,10

4,60

12,10

14,10

18,60

17,80

11,80

84,10

UBS Rio das Ostras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,70

4,90

9,60

11,10

13,00

13,70

9,10

71,10

CEO Guarapuava

41,20

48,30

46,30

18,90

54,50

60,60

42,80

49,40

58,80

22,20

212,19

18,70

673,89

SAE – Serviço de
Atendimento
Especializado

11,60

27,60

26,70

25,90

20,00

9,20

35,20

19,10

15,20

47,70

19,50

44,80

302,50

Clínica da Mulher

3,80

3,50

10,00

5,00

6,40

6,70

10,90

13,40

13,70

12,20

18,50

10,40

114,50

UBS Araucária

19,20

24,40

44,00

23,90

35,70

30,30

39,30

25,00

25,20

29,40

28,30

16,30

341,00

SAMU

209,40

460,10

270,40

338,70

260,80

279,80

350,50

205,90

343,70

245,70

251,70

114,20

3.330,90

CISGAP/AMPDS

9,90

17,80

10,00

0,00

19,50

25,00

11,70

20,10

25,90

26,20

8,90

6,70

181,70

Primavera Emergência

468,60

441,80

558,40

568,50

509,10

534,40

430,80

453,50

566,20

478,10

667,50

568,80

6.245,70

UBS Morro Alto

75,00

78,60

60,70

71,60

63,00

61,00

71,00

54,00

85,10

75,60

74,70

39,00

809,30
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Unidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Posto de Saúde

70,80

75,40

39,20

43,30

67,90

51,70

67,40

55,00

60,80

44,90

57,20

31,90

665,50

UBS Xarquinho 2

34,30

59,70

31,50

35,70

58,70

29,60

44,00

67,00

65,50

47,80

41,80

40,40

556,00

Distrito Guairacá

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,80

20,20

0,00

0,00

40,00

72,00

CAPS I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,70

0,00

0,00

1,70

CAPS II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

1,50

Almoxarifado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

Total

2.339,6

2.718,8

2.657,2

2.650,9

2.812,2

2.757,6

3.010,6

2.515,4

3.269,9

2.647,5

4.019,39

2.410,4

33.817,79

Fonte: Atitude Ambiental (2020).
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Quando a análise é realizada em todas as unidades ao longo do ano, verifica-se
que somente a partir de julho que houve uma separação na quantificação dos
resíduos dos grupos A e E, até esta data, todos eram pesados juntos. De acordo com
a Figura 109 pode-se verificar que a maior quantidade de resíduos é oriunda do
Grupo A (média de 81% dos resíduos), seguida pelo Grupe E (10% dos resíduos),
exceção apenas para o mês de novembro que apresentou uma grande quantidade de
material químico sólido coletado. Salienta-se ainda que em Guarapuava também é
realizada a coleta de lâmpadas nas unidades de saúde.

Figura 109: Geração de RSS por mês no Município de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

No caso de Guarapuava, a empresa responsável pela coleta e destinação dos
resíduos sólidos da saúde é a Atitude Ambiental, a qual também é responsável pela
disponibilização de bombonas para o acondicionamento de resíduos dos
estabelecimentos de saúde, além do armazenamento, coleta, transporte e destinação
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de lâmpada fluorescente, em um total de aproximadamente 500 lâmpadas
fluorescentes. Para os resíduos do grupo B é determinada uma quantidade
aproximada de 2.000 kg anuais. Também é de responsabilidade da empresa, a
realização de pelo menos um treinamento anual para os servidores da Secretaria
Municipal de Saúde, sobre resíduos de saúde.
O destino dos RSS é a sede da empresa Atitude Ambiental, no município de
Dois Vizinhos, sendo tratado por autoclavagem ou incineração. Destaca-se que para
esta destinação é percorrido mais de 200 km, no entanto, no município de
Guarapuava existe uma estação de transbordo da própria empresa Atitude Ambiental
(Figura 110), esta estação recebe os resíduos de toda a região, sendo posteriormente
encaminhados à Dois Vizinhos. A Figura 111 apresenta o fluxo desta tipologia de
resíduos, bem como a localização das unidades de saúde municipais.

Figura 110: Estação de transbordo da empresa Atitude Ambiental para a região de
Guarapuava.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 111: Unidades de saúde municipais e fluxo do RSS, incluindo a estação de
transbordo.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Em relação aos demais estabelecimentos, a LC nº 7/2004 determina que os
estabelecimentos geradores devem gerenciar seus resíduos desde a geração até a
disposição final, além de elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
A fiscalização destes PGRSS é realizada pela Vigilância Sanitária, a qual cobra a
documentação no momento do licenciamento. Posteriormente não existe um
controle da quantidade de RSS gerada pelos estabelecimentos, apenas se os mesmos
possuem contrato com empresa responsável. No caso de Guarapuava, a maioria dos
estabelecimentos destinam para a Atitude Ambiental, única empresa deste tipo na
região.
No ano de 2019 foram coletados aproximadamente 138.568 kg de RSS de 228
geradores privados, todos pela Atitude Ambiental. A Tabela 70 apresenta o número
de cada estabelecimento, bem como a geração de resíduos de acordo com a
tipologia coletada. As maiores quantidades de RSS são geradas nas clínicas médicas e
consultórios médicos, além da Associação de Saúde. Como existem diferentes tipos
de estabelecimento, a geração é muito variada também, não sendo possível
determinar uma média. Na Associação de Saúde, além das coletas de RSS é realizada
a coleta de lâmpadas, como já verificado no contrato com a Prefeitura Municipal.
Destaca-se que estes estabelecimentos de saúde encontram-se espalhados em
todo o município de Guarapuava, no entanto existe uma projeção de que haja uma
maior concentração dos mesmos na região da Cidade dos Lagos. Na região está em
fase de inauguração o Hospital Regional, importante polo de saúde para a região e
não apenas o Município, além do Hospital Oncológico que encontra-se em fase de
construção. O curso de medicina da UNICENTRO também está de mudança para a
região, além de projeção e implantação de diversas clínicas, em prédios comerciais.
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Tabela 70: Número de estabelecimentos privados e quantidade de RSS gerados no ano de 2019, para o município de Guarapuava.
Resíduos (kg/ano)

Estabelecimento

Nº
estab.

Carcaça

Formol

Infec./Perf./Químico

Lâmpadas

Quimioterápicos

Infectantes
AeE

Químico
sólido

Total

Agropecuária e pet
shop

7

-

-

-

-

-

197,2

-

197,2

Artefatos de
madeira

1

-

-

-

-

-

5,8

-

5,8

Associação de
saúde

1

-

-

-

57,0

-

30.336,8

2.188,1

32.581,9

Centro de
Anatomia
Patológica

1

-

-

-

-

-

619,2

47,4

666,6

Centro de imagem

3

-

-

-

-

-

105,7

-

105,7

Centro fitness

1

-

-

-

-

-

1,9

-

1,9

Clínica de
fisioterapia

3

-

-

-

-

-

15,5

-

15,5

Clínica de
radiologia

2

-

-

-

-

-

80,9

-

80,9

Clínica estética

18

-

-

-

-

-

358,9

-

358,9

Clínica médica e
consultório médico

35

-

-

-

-

208,8

65.485,7

2.563,2

68.257,8

Clínica médica e
odontológica

1

-

-

-

-

-

272,2

-

272,2
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Resíduos (kg/ano)

Estabelecimento

Nº
estab.

Carcaça

Formol

Infec./Perf./Químico

Lâmpadas

Quimioterápicos

Infectantes
AeE

Químico
sólido

Total

Clínica
odontológica

82

-

-

-

-

-

6947,8

8,5

6956,3

Clínica radiológica

2

-

-

-

-

-

345,8

7,2

353,0

Clínica Veterinária

8

287,5

-

-

-

-

560,5

2,5

850,5

Comércio Animais vivos

1

-

-

-

-

-

1,8

-

1,8

Comércio Produtos de saúde

2

-

-

-

-

-

0,5

-

0,5

Comércio Produtos
odontológicos

2

-

-

-

-

-

25,0

0,5

25,5

Cooperativa
Agroindustrial

1

-

-

-

-

-

1.003,4

603,5

1.606,9

Cosméticos e
Perfumaria

1

-

-

-

-

-

1,5

-

1,5

Estúdio de
Tatuagem

5

-

-

-

-

-

194,4

-

194,4

Farmácia

10

-

-

-

-

-

1.315,8

1.194,3

2.510,1

Farmácia de
manipulação

3

-

-

-

-

-

670,7

32,7

703,4

Funerária

3

-

-

-

-

-

225,8

-

225,8

Imunização e

1

-

-

-

-

-

14,4

165,5

179,9
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Resíduos (kg/ano)

Nº
estab.

Carcaça

Formol

Infec./Perf./Químico

Lâmpadas

Quimioterápicos

Infectantes
AeE

Químico
sólido

Total

Instituto de vacina

1

-

-

-

-

-

53,2

13,2

66,4

Laboratório

11

-

-

-

-

-

7.142,3

664,7

7.807,0

Não identificado

12

-

-

1.094,00

-

-

217,9

57,8

1.369,7

Podologia

2

-

-

-

-

-

226,8

-

226,8

Produção carvão
vegetal

1

-

-

-

-

-

57,3

827,2

884,5

Produção de ovos

1

-

-

-

-

-

695,9

466,5

1162,4

SENAC e SESI

2

-

-

-

-

-

74,7

6,0

80,7

Serviço social do
transporte

1

-

-

74,5

-

-

30,8

-

105,3

Serviços
hospitalares

1

-

-

-

-

-

1.252,1

86,4

1.338,5

Universidades

2

3.651,1

527,0

-

-

-

3.376,7

1.817,6

9.372,4

Total

228

3.938,6

527,0

1.168,5

57,0

208,8

121.914,9

10.752,9

138.567,7

Estabelecimento
controle de pragas

Nota: SESC (Serviço Social do Comércio). SESI (Serviço Social da Indústria).
Fonte: Atitude Ambiental (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
325

VERSÃO PRELIMINAR

Resposta
Para os RSS destaca-se a potencialidade de manutenção da correta destinação,
através de empresa terceirizada, além da fiscalização pela vigilância sanitária que
exige o PGRSS, bem como o contrato com empresa para destinação adequada dos
resíduos gerados.

6.3.4. Resíduos Sólidos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSAN)
Pressão
A identificação das Forças Estruturantes permite identificar quais são as
pressões, sejam estas crescentes ou decrescentes, que se rebaterão sobre os resíduos
de saneamento (RSAN). A Tabela 71 sistematiza a análise e permite realizar a
interpretação de como as pressões identificadas se comportarão ao longo do
horizonte do Plano e se rebaterão sobre o estado de tais resíduos, conforme exposto
na sequência.
Tabela 71: Análise da pressão sobre os resíduos de saneamento.
Forças estruturantes

Pressão sobre RSAN

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Pressão irrelevante sobre resíduos de
saneamento

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Ampliação da rede de drenagem pluvial com
consequente aumento na geração de resíduos do
sistema de manejo pluvial

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Aumento na geração de resíduos no sistema de
tratamento de esgoto sanitário

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Pressão irrelevante sobre resíduos de
saneamento

Setor secundário predominantemente vinculado

Pressão irrelevante sobre resíduos de
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Forças estruturantes

Pressão sobre RSAN

ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

saneamento

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Aumento da geração de resíduos de dos sistemas
de água e esgoto pelo aumento da população

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Pressão irrelevante sobre resíduos de
saneamento

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado
Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de
Guarapuava são operados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Já o
sistema de manejo e drenagem de águas pluviais é operado pela SURG.
O sistema de abastecimento de água na área urbana de Guarapuava é
constituído por captação superficial no Rio das Pedras e uma única estação de
tratamento de água (ETA), com vazão de operação de 370 L/s, com percentual de
atendimento de 100% da população urbana. Nos distritos administrativos de Guará,
Palmeirinha, Entre Rios e Guairacá a captação de água para o sistema de
abastecimento é realizada em poços profundos e o tratamento é realizado com
simples cloração e fluoretação.
O sistema de esgotamento sanitário da área urbana de Guarapuava é composto
por aproximadamente 900 km de rede coletora e uma estação de tratamento, com
atendimento a aproximadamente 85% da população urbana do município. A estação
de tratamento de esgoto (ETE) Vassoural possui vazão nominal de 320 L/s e é
composta por gradeamento manual e mecânico, desarenador, quatro módulos de
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reator anaeróbio, seguido de filtro percolador e dois decantadores secundários. A ETE
é abastecida por nove Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) distribuídas na área
urbana.
Além da ETE Vassoural, o distrito de Entre Rios conta com uma estação de
tratamento de esgoto com vazão nominal de 5 L/s, é constituída por gradeamento,
desarenador, dois reatores anaeróbios de leito fluidizado e pós tratamento com filtro
biológico de fluxo ascendente e um decantador.
Nas áreas urbanas, sede e distritos, não atendidas com rede coletora de esgotos
a SURG presta serviços de esgotamento de fossas sépticas, mediante solicitação dos
moradores. O resíduo coletado é destinado para a ETE Vassoural. A Prefeitura cobra o
serviço do morador e faz o pagamento à SANEPAR pelo tratamento do resíduo
destinado à ETE. De acordo com a SURG são realizadas em média 100 limpezas de
fossas por mês.


Resíduos do sistema de abastecimento de água

Nas estações de tratamento de água os principais resíduos gerados são o lodo
e as embalagens de produtos químicos adicionados à água para tratamento.
O lodo é gerado a partir dos processos de coagulação, floculação e filtração,
onde são adicionados produtos químicos à agua para remoção de sólidos a fim de
torná-la potável. É enquadrado como resíduo sólido Classe II A (não perigoso e não
inerte) de acordo com a ABNT NBR 10.004:2004 e, em geral, é constituído de mais de
96% de água.
O lodo é capaz de provocar poluição por conter os elementos químicos usados
na potabilização da água, além de poder conter agentes patogênicos e outros
compostos, como metais pesados, presentes na agua bruta e removidos para o lodo
no processo de tratamento.
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Nos sistemas de abastecimento público de água com captação realizada em
poços profundos não existe a geração de lodo, uma vez que o tratamento envolve
apenas a cloração e fluoretação, não passando por processos de decantação e
filtração.
Sendo assim, em Guarapuava apenas a ETA de abastecimento da área urbana é
geradora de lodo, as ETAs existentes nos distritos e comunidades rurais com
captação de água em poços ou minas não são geradoras de lodo.
A Tabela 72 ir apresenta informações sobre geração e destinação dos resíduos
gerados nas estações de tratamento de água de Guarapuava. Merece destaque a
destinação anual de 260 toneladas de sólidos diretamente no rio das Pedras.
Tabela 72: Geração e destinação de resíduos da ETA Guarapuava.
Resíduo

Classe

Geração

Lodo de ETA

II A

Resíduos de produtos
químicos e reagentes

I

Sem informação

Aterro Industrial de Terceiros
(Atualmente CETRIC)

Sacarias, bombonas, pilhas e
baterias

II A

Sem informação

Logística Reversa

260 t/ano
(matéria seca)

Destinação
Corpo Receptor (Rio das Pedras)

Fonte: Sanepar (2020); PERS/PR (2018).

A geração de lodo de ETA ainda não é quantificada pela Sanepar, os dados de
geração são baseados em estimativas realizadas no Plano Estadual de Resíduos
Sólidos do Paraná – PERS/PR de 2018.
A destinação dada ao lodo da ETA é irregular de acordo com a Resolução SEMA nº
021/2009, que estabeleceu prazos para a regularização da destinação deste tipo de
resíduo.
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Resíduos do sistema de esgotamento sanitário

Os principais resíduos gerados no sistema de esgotamento sanitário são o lodo,
a areia, a escuma e os resíduos grosseiros gerados nas ETEs e EEEs. Também são
gerados resíduos de laboratório, embalagens de produtos químicos utilizados, assim
como resíduos contaminados com óleo lubrificante utilizado para manutenção de
equipamentos.
A Tabela 73 apresenta os tipos de resíduos gerados, a quantidade gerada, o
armazenamento e a destinação adotados. Os resíduos gerados na ETE Vassoural são
armazenados no local e posteriormente destinados. Os resíduos gerados na ETE de
Entre Rios são acondicionados no local e posteriormente destinados à ETE Vassoural
para destinação final. O lodo gerado na ETE Entre Rios é desidratado e caleado no
local e posteriormente destinado à ETE Vassoural para armazenamento, análise e
destinação para uso agrícola.
Tabela 73: Geração e destinação de resíduos do sistema de esgotamento sanitário de
Guarapuava.
Resíduo

Classe

Local de
Geração

Quantidade

Armazenamento

Destinação

Lodo

II A

Reatores

1.200 t/ano

Barracão de lodo

Agricultura

Areia

II A

Desarenador

240 m³/ano

Caçamba

Aterro Municipal

Escuma

II A

Reatores

720 m³/ano

Caçamba

Aterro Municipal

Resíduos
Grosseiros

II A

Grade de
retenção

60 m³/ano

Caçamba

Aterro municipal

Embalagens

I

Produtos
químicos

150 kg/ano

Sacos plásticos e
bombonas

Encaminhados à
unidade gestora

Resíduos
contaminados
com óleo

II A

Motores e
bombas

Sem
estimativa

Galões

Encaminhados à
unidade gestora

Vidraria

I

Laboratório

6 kg/ano

Caixas madeira

Encaminhados à
unidade gestora

Fonte: Sanepar (2020).
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De acordo com a Sanepar, os óleos lubrificantes usados e sem condições de uso
são encaminhados à Unidade de Serviços Eletromecânicos (USEM), em Ponta Grossa,
que os destina adequadamente para empresas de reciclagem de óleo lubrificante ou
re-refino. As embalagens de óleo lubrificante são encaminhadas pela mesma unidade
para empresas de reciclagem de embalagens contaminadas. As estopas, papéis e
demais materiais contaminados com resíduos oleosos também são encaminhadas à
USEM para posterior destinação.
As embalagens de produtos químicos (sacarias) são separadas por produto e
fornecedor e encaminhadas à Unidade de Serviços de Materiais (USMA) localizada
em Curitiba para destinação ao fabricante (logística reversa). As bombonas de
produtos químicos são retornáveis, desta forma são destinadas à USMA para
devolução ao fornecedor.
As vidrarias de laboratório quebradas ou avariadas, assim como os Kits de
reagentes são destinados para a Unidade de Serviço de Avaliação de Conformidade
(USAV) em Cascavel, onde são reaproveitados ou destinados adequadamente.
Os resíduos do gradeamento, do desarenador e a escuma são armazenados em
caçambas onde periodicamente é colocada cal virgem para evitar a proliferação de
vetores. Estes resíduos são destinados ao aterro sanitário municipal de Guarapuava.
O lodo de esgoto é desidratado em leitos de secagem ou centrífuga até atingir
uma concentração de sólidos totais (matéria seca) próximo de 45%. Após o
desaguamento é realizada a higienização do lodo utilizando-se cal virgem ou cal
hidratada em dosagens de até 50% em relação ao peso seco do lodo. Após a mistura
com a cal, o lodo é mantido na área de armazenamento para maturação por período
mínimo de 30 dias, tempo necessário para garantir a eficiência de higienização
exigida para aplicação do material na agricultura. Os lotes de lodo higienizados são
monitorados quanto ao potencial agronômico de sanidade, de metais pesados e de
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estabilidade, de modo a garantir que o material disponibilizado para os agricultores
apresente a qualidade exigida pela normatização paranaense.
Os lotes de lodo são destinados para a aplicação em áreas agrícolas da área
prioritária de aplicação na região de Guarapuava que compreende os municípios de:
Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Espigão Alto do
Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Manoel
Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, Pitanga,
Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa
Maria do Oeste, Turvo e Virmond. Para tanto a Sanepar firmou um convênio com o
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/PR) para
trabalho em parceria na operacionalização das atividades relacionadas à destinação
agrícola do lodo e ao monitoramento das áreas onde o lodo de esgoto será aplicado.
Diante do laudo, solicita-se então, ao Instituto Água e Terra (IAT) a autorização de
transporte para destinação final deste lodo. O agricultor interessado deve realizar
uma análise macro de solo e, diante deste resultado, realiza-se então uma
recomendação agronômica com profissional habilitado e destina este lodo como
corretivo de solo para agricultura.


Resíduos do sistema de drenagem pluvial urbana

Os resíduos provenientes da manutenção e operação de sistemas de drenagem
e manejo de águas pluviais urbanas, em bocas de lobo, poços de visita, caixas de
passagem, tubulações, galerias, canais, emissários, dissipadores de energia e bacias
de amortecimento de cheias, de contenção e retenção são compostos principalmente
por terra e outros resíduos dispostos nas vias públicas e carreados pela água de
chuva até o sistema de microdrenagem.
A SURG é responsável pela manutenção do sistema de drenagem pluvial de
Guarapuava, assim como realiza os serviços de limpeza urbana. Os resíduos coletados
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em ambos os serviços são destinados juntamente para o aterro sanitário municipal,
de forma que não existe controle de pesagem específico dos resíduos do sistema de
drenagem destinados ao aterro.

Resposta
A potencialidade dos RSAN é a correta destinação dos lodos gerados na ETE,
sendo encaminhado para a agricultura, ao contrário um desafio é a destinação do
lodo de ETEA, que atualmente é encaminhado de forma incorreta para o Rio das
Pedras.

6.3.5. Resíduos Sólidos Industriais (RSI)
Os RSI são todos aqueles gerados em empreendimentos industriais, mesmo
aqueles similares aos resíduos sólidos urbanos, como resíduos de cantinas e
banheiros.
Em Guarapuava, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pelo
licenciamento de atividades industriais de até certo porte, conforme estabelecido na
Resolução nº 02/2018 do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CNMA), a qual
dispõe sobre o licenciamento ambiental municipal. As atividades industriais de
grande porte são licenciadas pelo órgão licenciador estadual o Instituto Água e Terra
– IAT.
O diagnóstico do setor industrial de Guarapuava foi realizado considerando
informações de licenciamento ambiental obtidas junto à SEMAG e ao IAT, e
complementadas com informações do cadastro de empreendimentos industriais juto
ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2018. Os dados de
geração de resíduos foram levantados a partir das informações constantes nas
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licenças ambientais e complementados com dados dos inventários de resíduos
industriais existentes.

Pressão
Identificar as pressões exercidas sobre os RSI vem de uma análise das Forças
Estruturantes estabelecidas para o município de Guarapuava, as quais podem ter
aspectos relevantes ou não sobre os resíduos em questão. Desta forma, a Tabela 74
apresenta as Forças Estruturantes de Guarapuava e a interpretação de sua pressão
sobre os RSI – as quais interferem no estado de tais resíduos apresentados na
sequência.
Tabela 74: Análise da pressão sobre os RSI.
Forças estruturantes

Pressão sobre os RSI

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Pressão irrelevante sobre resíduos industriais

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e
com forte concentração nos extremos norte e sul

Pressão irrelevante sobre resíduos industriais

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Pressão irrelevante sobre resíduos industriais

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Dada a quantidade de agroindústrias, haverá
maior pressão pela geração de resíduos
orgânicos correlatos

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Aumento da geração de RSI e consequente
aumento na demanda por unidades de
destinação de resíduos (tratamento e disposição
final)

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no
Paraná-Central

Pressão irrelevante sobre resíduos industriais
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Forças estruturantes

Pressão sobre os RSI

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Pressão irrelevante sobre resíduos industriais

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 75: Síntese do prognóstico para a geração estimada de RSI.
Cenário tendencial
t/dia

t/mês

t/ano

Atual (2020)

220,45

6.705,42

80.465

Prazo imediato (2021-2022)

220,12

6.603,47

80.342

Curto prazo (2023-2024)

227,60

6.827,99

83.074

Médio prazo (2025-2028)

249,07

7.472,00

90.909

Longo prazo (2029-2040)

301,06

9.031,86

109.888

Diferenças projetadas entre os cenários: volume acumulado nos 20 anos
Tendencial

Morosidade

Retomada

5197,11

4618,45

5776,33

-

-578,66

579,22

Volume acumulado (t)
Diferença dos cenários (t)

Diferenças projetadas entre os cenários: média anual
Tendencial

Morosidade

Retomada

259,86

230,92

288,82

-

-28,93

28,96

Média nos 20 anos (t/ano)
Diferença dos cenários (t/ano)
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado
O setor industrial de Guarapuava está fortemente ligado ao setor madeireiro,
desde o beneficiamento da madeira à fabricação de papel e celulose, sendo que 50%
das atividades industriais licenciadas no município são destes setores, sendo 46% da
indústria da madeira e 4% da indústria de papel e celulose.
Considerando todas as atividades industriais licenciadas pela SEMAG ou pelo
IAT foram encontradas 110 licenças, porém nem todas as atividades industriais
existentes

no

município

encontram-se

licenciadas,

principalmente

aquelas
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consideradas de baixo impacto ambiental que estão dispensadas de licenciamento.
Desta forma, para complementar o levantamento de indústrias existentes no
município foram utilizados dados do IBGE do ano de 2018, que contempla a
quantidade de indústrias existentes por tipo de atividade industrial, chegando a 411
indústrias no município.
A Tabela 76 apresenta a quantidade de indústrias por setor, conforme dados de
licenciamento e do IBGE.
Tabela 76: Representatividade dos setores industriais em Guarapuava.
Nº Ind.
Licenciadas

% do Total
Licenciadas

Nº Ind.
IBGE

% do Total
IBGE

Indústria da Madeira

51

46%

115

28%

Indústrias diversas

12

11%

38

9%

Alimentos

11

10%

79

19%

Indústria Química

8

7%

14

3%

Bebidas

6

5%

7

2%

Indústria Metalúrgica

5

5%

50

12%

Indústria de Produtos de Matéria Plástica

5

5%

10

2%

Indústria de Papel e Celulose

4

4%

12

3%

Indústria da Borracha

3

3%

3

1%

Beneficiamento de minerais não metálicos

2

2%

31

8%

Indústria de têxtil

2

2%

24

6%

Fabricação de máquinas e equipamentos

1

1%

27

7%

Atividade industrial

TOTAL

110

410

Fonte: IAT, 2020; IBGE, 2018.

Do total de indústrias de acordo com IBGE 2018, 27% estão licenciadas junto ao
IAT ou à Prefeitura Municipal.
Quanto ao porte dos empreendimentos industriais licenciados observou-se que
65% deles são de pequeno porte e apenas 3% de porte excepcional. A Tabela 77
apresenta a distribuição por porte das indústrias licenciadas em Guarapuava.
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Tabela 77: Porte das indústrias.
Porte

Quantidade

%

Pequeno

72

65%

Médio

28

25%

Grande

7

6%

Excepcional

3

3%

(Licenciamento)

Fonte: IAT, 2020

As três indústrias de porte excepcional existentes no município são a Santa
Maria indústria de papel e celulose, a fábrica de malte da Cooperativa Agrária e a
ARAUPEL indústria de beneficiamento de madeira.


Geração e composição

Para diagnosticar a quantidade de resíduos gerados nas atividades industriais
no município foram levantadas informações nas licenças ambientais. Como apenas
27% dos empreendimentos existentes no município estão licenciados, foi realizada
estimativa de geração para as indústrias não licenciadas a partir de duas
considerações:
1. Todas as indústrias não licenciadas são de pequeno porte;
2. Cálculo da taxa de geração de RSI por tipo de atividade conforme dados de
licenciamento para empresas de pequeno porte;
Assim aplicou-se a taxa de geração de resíduo por tipo de atividade industrial
para estimar a geração de resíduos nas empresas não licenciadas, somando-se à
geração informada pelas indústrias licenciadas.
A Tabela 78 apresenta a taxa de geração de resíduos de empreendimentos de
pequeno porte por tipo de atividade industrial; a geração obtida para as empresas
não licenciadas, calculada a partir da taxa; e a geração nas empresas licenciadas,
obtida a partir das informações das licenças ambientais.
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Tabela 78: Taxa e geração de RSI
Atividade industrial

Taxa de geração GERACAO IBGE
Geração Licenciadas
(Pequeno porte) (Pequeno porte)
(t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

Indústria de alimentos

20,90

1.420,95

31.934,58

Indústria da madeira

20,21

1.293,14

18.052,90

Indústria de papel e celulose

15,33

122,64

13.207,16

Indústria de bebidas

7,48

7,48

8.850,52

Indústria da borracha

3,61

-

873,08

Indústrias diversas

15,33

398,58

237,62

Indústria metalúrgica

58,40

2.628,00

236,16

Indústria de produtos de matéria plástica

18,62

93,08

124,83

Indústria química

4,02

24,09

26,28

Beneficiamento minerais não metálicos

11,55

335,02

11,68

Indústria têxtil

7,30

160,60

7,30

Fabricação de máquinas e equipamentos

15,33

398,58

0,11

6.882,15

73.562,21

TOTAL
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A Tabela 79 apresenta a estimativa de geração total de RSI, chegando a mais de
80 mil toneladas ao ano, com 41% dos RSI sendo gerados em indústrias alimentícias,
seguido das indústrias madeireiras com 24% da geração.
Tabela 79: Geração Total de RSI por setor industrial.
Atividade industrial

Geração Total
(t/ano)

%

Indústria de alimentos

33.376,42

41,5%

Indústria da madeira

19.346,04

24,0%

Indústria de papel e celulose

13.329,80

16,6%

Indústria de bebidas

8.858,00

11,0%

Indústria metalúrgica

2.864,16

3,6%

Indústria da borracha

873,08

1,1%

Indústrias diversas

636,20

0,8%

Fabricação de máquinas e equipamentos

398,69

0,5%

Beneficiamento minerais não metálicos

346,70

0,4%

Indústria de produtos de matéria plástica

217,91

0,3%
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Atividade industrial

Geração Total
(t/ano)

%

Indústria têxtil

167,90

0,2%

Indústria química

50,37

0,1%

TOTAL

80.465,26

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os resíduos sólidos gerados nas atividades industriais classificam-se como
Perigosos (Classe I) e Não Perigosos (Classe II) conforme estabelecido na ABNT NBR
10.004:2004. Para caracterização das classes de resíduos gerados nas atividades
industriais foram utilizadas as informações das licenças ambientais, de acordo com os
dados apresentados, mais de 99% dos RSI são Classe II e menos de 1% são resíduos
de Classe I.
Quanto às tipologias de resíduos geradas, as informações também foram
obtidas a partir das informações nas licenças ambientais. A Tabela 80 apresenta os
principais tipos de resíduos gerados, sendo que 58% dos resíduos estão informados
nas licenças como “Resíduos não especificados”, dificultando a análise sobre a
adequabilidade de destinação destes resíduos.
Tabela 80: Geração conforme tipo de resíduo.
Tipo de Resíduo

Geração
(t/ano)

%

Resíduos não especificados

42.285

58,0%

Cinzas, escórias e poeira de caldeira

9.889

13,6%

Lodo de tratamento de efluentes

9.673

13,3%

Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira aglomerada e folheados

8.490

11,6%

Papel e cartão

707

1,0%

Plásticos

507

0,7%

Madeira

440

0,6%

Metais

343

0,5%

Outros

1.228

0,8%

Fonte: IAT, 2020.
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Destinação

As principais destinações de RSI, conforme apresentadas nas licenças
ambientais, estão apresentadas na Tabela 81 a seguir. Destacam-se a destinação de
resíduos para a produção de ração animal, sendo que grande parte deste volume
refere-se a resíduos de processos industriais da Cooperativa Agrária, que destina os
resíduos de alguns de seus processos produtivos como da fábrica de farinha de trigo
para a fábrica de ração da própria cooperativa, sendo assim os resíduos de processos
produtivos são matéria prima de outro.
Também merece destaque a destinação de resíduos para aterro industrial de
terceiros, com cerca de 25% do total de resíduos destinados. Em Guarapuava existe
apenas um aterro particular em operação que atende ao setor industrial, o aterro é
licenciado para disposição final de resíduos Classe II.
Não existia, até o mês de junho, no município aterro licenciado para
recebimento de resíduos Classe I, estes são destinados para empreendimentos em
outras localidades. Em junho de 2020 foi emitida a licença de operação e um aterro
privado, mas o mesmo ainda não começou a receber resíduos.
Tabela 81: Principais destinações de RSI.
Tipo de Destinação

Quantidade (t/ano)

%

Ração animal

31.618,39

42,98%

Aterro Industrial de Terceiros

18.171,89

24,70%

Reutilização/Reciclagem/Recuperação Interna

9.382,33

12,75%

Reutilização/Recuperação Externa

8.870,60

12,06%

Reciclagem Externa

2.377,98

3,23%

Aterro Industrial Próprio

1.563,30

2,13%

Incorporação no solo agrícola

722,70

0,98%

Utilização em caldeira

680,73

0,93%

Aterro Municipal

108,77

0,15%

Reciclagem Interna

28,47

0,04%

Leito de secagem

16,43

0,02%
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Tipo de Destinação

Quantidade (t/ano)

%

Re-refino de óleo

10,95

0,01%

Alimentação animal do estado do PR

9,13

0,01%

Retorno ao fabricante

0,37

0,00%

Coleta seletiva municipal

0,18

0,00%

Compostagem

0,03

0,00%

Fonte: IAT, 2020.

As unidades de destinação de resíduos licenciadas no município estão
apresentadas na Tabela 82.
Tabela 82: Destinadores de resíduos licenciados em Guarapuava.
Nome
A.M.A. COLETA DE RESÍDUOS LTDA
AGRÁRIA
ASPERBRAS ENERGIA LTDA
BALDISSERA CENTRAL DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
CARLOS VOGES JR
DU PONT DO BRASIL S. A.
E LIGOWSKI RECICLADOS ME

Atividade Específica
Re-refino de óleo e destinação final
Aterro de RCC e resíduos vegetais
Usina Termoelétrica - Produção de energia a partir de resíduos
de MDF e de madeira de reflorestamento
Aterro de resíduos classe II
Transporte, triagem e reciclagem de matéria orgânica, incluindo
cinzas
Coprocessamento de resíduos industriais
Triagem de RSU não perigosos

EFICIENCIA AMBIENTAL

Disposição final para resíduos classe I e II. Triagem e valorização
de resíduos recicláveis e Tratamento de efluentes de terceiros

EVOTELHA RECICLADOS

Fabricação de artefatos de material plástico

IPIRAGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.

Coprocessamento de resíduos industriais

JORGE CHICOUSKI - ME

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e
acondicionamento de resíduos sólidos da construção civil

KF SUL PARANÁ

Comercio de resíduos e sucatas; recuperação de materiais
plásticos

LK COMERCIO ATACADISTA DE METAIS
ORGANIC LTDA
RECICLADORA ECOLOGICCA
AMBIENTAL LTDA

Armazenamento e comércio de resíduos de sucatas metálicas e
não metálicas e papeis
Compostagem de resíduos orgânicos industriais,
comercialização e transporte de resíduos e adubo orgânico
Reciclagem de resíduos não perigosos
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Nome

Atividade Específica

RECICLASOL
SANDRIGO UBIRATA COSTA-ME

Triagem de RSU não perigosos
Coleta, transporte, segregação temporária de resíduos
eletrônicos

VITOR HUGO BURKO
W DE ROCCO

Reciclagem de matéria orgânica (compostagem)
Usina de reciclagem de resíduos de construção civil

Fonte: IAT, 2020.

Resposta
A base do diagnóstico dos RSI foi construída a partir das informações
constantes nas licenças ambientais dos empreendimentos, porém estes dados não
refletem a realidade atual de geração e destinação de resíduos, pois se tratam de
previsões feitas pelo empreendimento no ato do licenciamento ou da renovação da
licença.
Desta forma, estes dados podem não condizer exatamente com a realidade
atual, considerando a modernização dos processos produtivos e o avanço nas
tecnologias de tratamento e destinação de resíduos podem ocorrer mudanças
significativas em um espaço de tempo.
A falta de inventários de resíduos industriais atualizados e sistematizados
dificulta a realização de um diagnóstico mais preciso sobre a geração e
principalmente sobre a destinação dada aos resíduos gerados no setor industrial.

6.3.6. Resíduos Sólidos dos Serviços de Transporte (RST)
Conforme apresentado anteriormente, os RST são os resíduos gerados nos
modais portuários, aeroviários, alfandegários, rodoviários, ferroviários, e passagens
de fronteira (BRASIL, 2010).
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Pressão
Identificar as pressões exercidas sobre os RST vem de uma análise das Forças
Estruturantes estabelecidas para o município de Guarapuava, as quais podem ter
aspectos relevantes ou não sobre os resíduos em questão. Desta forma, a Tabela 83
apresenta as Forças Estruturantes de Guarapuava e a interpretação de sua pressão
sobre os RST – as quais interferem no estado de tais resíduos apresentados a seguir.
Tabela 83: Análise da pressão sobre RST.
Forças Estruturantes de Guarapuava

Pressão sobre RST

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Constante necessidade de modal rodoviário e
aeroviário para deslocamento

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Constante necessidade de modal rodoviário e
aeroviário para deslocamento

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Constante necessidade de modal rodoviário e
aeroviário para deslocamento

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Constante necessidade de modal ferroviário para
transporte de commodities agrícolas

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Pressão irrelevante sobre RST

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Constante necessidade de modal rodoviário e
aeroviário para deslocamento

Estanqueidade do crescimento da renda média da
população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Pressão irrelevante sobre RST

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Estado
Em Guarapuava, destacam-se a presença de modal rodoviário, aeroviário e
ferroviário. Por conta de a possibilidade de tais resíduos apresentarem riscos à saúde
pública e meio ambiente, seu gerenciamento segue o Regulamento Técnico
estabelecido pela ANVISA e disposto na Resolução ANVISA nº 056/2008. A Figura
112 apresenta a localização dos locais geradores de RST, e estes serão abordados na
sequência.
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Figura 112: Localização dos locais geradores de RST.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Além da Resolução ANVISA nº 056/2008, que classifica os RST, a Resolução
CONAMA nº 05/1993 determina sobre o gerenciamento de resíduos gerados em
portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, tendo como Grupos de RST
os Grupos A, B, C e D da Resolução ANVISA nº 056/2008.


Modal Aeroviário

Em Guarapuava, existem 2 aeroportos (um público e um privado), conforme
dados apresentados na Tabela 84. O Aeroporto Municipal Tancredo Thomas de Farias
tem sua administração realizada pela Prefeitura Municipal de Guarapuava e o
aeródromo é utilizado com voos domésticos, regional e geral (GUARAPUAVA, 2019).
De forma a realizar o adequado gerenciamento de resíduos do aeroporto, seu
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) foi elaborado em 2019 e servirá
como base para o entendimento da estimativa de composição e geração de resíduos
no local – o qual tem como locais geradores: lojas, estacionamento, pontos de táxi,
locadoras de veículos, empresa terceirizada de construção civil, administração,
saguão, sanitários, aeronaves e bombeiros (GUARAPUAVA, 2019).
Tabela 84: Aeroportos de Guarapuava (público e privado).
Informação

Aeroporto Público

Aeroporto Privado

Nome do Aeroporto

Tancredo Thomas de Faria

Entre Rios

Administração

Prefeitura Municipal de
Guarapuava

Privado

Código OACI

SSGG

SNNM

Altitude

1.065 m

1.098 m

Operação

VFR Diurno/Noturno e IFR
Diurno/Noturno

VFR Diurno

Quantidade de voos¹

3 por semana

NI

Número de funcionários¹

34 funcionários

NI

Quantidade de passageiros¹

10.568 por ano

NI

Nota: ¹dados fornecidos pelo PGRS do Aeroporto. OACI (Organização da Aviação Civil Internacional).
NI (não informado). VRF (Visual Flight Rules). IFR (Instrument Flight Rules).
Fonte: ANAC (2018); GUARAPUAVA (2019).
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Em relação aos tipos de resíduos gerados, estes podem ser estimados de
acordo com as atividades do aeroporto. O PGRS de Guarapuava apresenta os tipos
de resíduos gerados por local gerador, sua classificação conforme a ABNT NBR
10004:2004 e seu grau de risco conforme a ABNT NBR 8843:1996. Assim, as
categorias, composição e formas de destinação final apresentadas no PGRS de
Guarapuava estão apresentadas na Tabela 85 e Tabela 86, para as instalações do
aeroporto e aeronaves, respectivamente.
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Tabela 85: Resíduos gerados no Aeroporto de Guarapuava, nas instalações do aeroporto.
Categoria

Composição

Destinação final

Materiais recicláveis

Formulários, envelopes e embalagens, cartazes, caixas de papelão, jornais e revistas, rascunho,
Embalagens plásticas de produtos, bombonas, baldes, tigelas de alimentos, sacos de lixo,
transparências, embalagens de alimentos, copos descartáveis, recipiente de bebidas, tubulações.
Embalagens de vidro de insumos não perigosos, vasilhames de gênero alimentício, garrafas de
bebidas.

Cooperativa de
reciclagem

Materiais não
recicláveis (rejeitos)

Papéis e toalhas dos sanitários, papel carbono, fotografias, papéis plastificados e parafinados, papéis
metalizados. EPS (isopor). Vidros planos de vidraças, para-brisas de veículos. Guardanapos, resíduos
de papéis, plásticos, vidros e metais não recicláveis, tecidos não contaminados com produtos
perigosos, matéria orgânica (restos de alimentos).

Aterro sanitário

Materiais
contaminados

Baldes, bombonas e demais embalagens de produtos perigosos. Serragem, papel, trapos de malha e
estopas contaminados com tintas, óleos, solventes e/ou produtos perigosos, embalagens de insumos
classificados como perigosos, restos e/ou produtos perigosos vencidos, latas com tinta residual, latas
de solventes.

Aterro industrial

Resíduos de madeira

Embalagens de madeira/caixarias, restos de madeira utilizadas em obras, sobras de madeira de
pequeno e grande porte.

Reutilização e/ou
reaproveitamento

Entulhos de construção Resíduos de demolições, cacos de tijolos e telhas, sobras de concreto, sobras de produtos diversos
civil
(areia, argamassa, entre outros).
Óleos e combustíveis
Lâmpadas
Metais

Reaproveitamento,
aterros particulares ou
sanitários

Óleo lubrificante usado, proveniente de veículos e equipamentos, restos de querosene e solventes,
demais produtos oleosos e combustíveis.

Logística reversa

Lâmpadas fluorescentes queimadas, que contenham vapor de sódio ou de mercúrio.

Logística reversa

Peças e sucatas metálicas (ferro e aço) oriundas de manutenções em veículos, equipamentos,
instalações e aeronaves. Peças e sucatas metálicas oriundas de manutenções em veículos,
equipamentos, instalações e aeronaves, sucatas de cobre, inclusive fiação elétrica, sucatas de

Cooperativa de
reciclagem
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Categoria

Composição

Destinação final

alumínio (latas de bebidas, peças), sucatas de latão, sucatas de bronze.
Pilhas e baterias

Pilhas alcalinas, baterias de telefone celular e telefone sem fio (bateria de níquel-cádmio e bateria de
níquel-metal-hidreto e lítio-ion), baterias veiculares, baterias industriais, pilhas e baterias portáteis.

Logística reversa

Cartuchos e tintas de
impressora

Cartuchos de tinta de impressoras acopladas em computadores, laser ou jato de tinta, cartuchos de
tôner de fotocopiadoras.

Logística reversa

Embalagens longa vida Embalagens de bebidas, embalagens de gêneros alimentícios.
Pneus
Resíduos de varrição
de pista
Rejeitos dos sanitários
Matéria orgânica –
restos vegetais
Resíduos radioativos

Cooperativa de
reciclagem

Pneus de veículos, máquinas, equipamentos.

Logística reversa

Areia, granulações de pedras, partículas de poeira, pequenos restos vegetais.

Aterro Sanitário

Rejeitos dos sanitários.

Aterro Sanitário

Restos de poda de grama, restos de jardinagem.

Aterro Sanitário

Materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos.

Conforme determinações
do CNEN

Fonte: Adaptado de GUARAPUAVA (2019).

Tabela 86: Resíduos gerados no Aeroporto de Guarapuava, nas aeronaves.
Categoria

Materiais recicláveis

Composição

Destinação final

Formulários, envelopes e embalagens, cartazes, caixas de papelão, jornais e revistas, rascunho.
Embalagens plásticas de produtos, bombonas, baldes, tigelas de alimentos, sacos de lixo,
transparências, embalagens de alimentos, copos descartáveis, recipiente de bebidas, tubulações.
Embalagens de vidro de insumos não perigosos, vasilhames de gênero alimentício, garrafas de
bebidas.

Cooperativa de
reciclagem
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Categoria

Composição

Destinação final

Papéis e toalhas dos sanitários, papel carbono, fotografias, papéis plastificados e parafinados, papéis
Rejeitos (materiais não metalizados. EPS (isopor). Vidros planos de vidraças, para-brisas de veículos. Guardanapos, encostos
recicláveis)
de cabeça, restos de alimentos, alimentos intactos e altamente perecíveis (sanduíches, bolos, frutas,
massas, entre outros).

Aterro sanitário

Materiais
contaminados

Baldes, bombonas e demais embalagens de produtos perigosos. Serragem, papel, trapos de malha e
estopas contaminados com tintas, óleos, solventes e/ou produtos perigosos, embalagens de insumos
classificados como perigosos, restos e/ou produtos perigosos vencidos, latas com tinta residual, latas
de solventes.

Aterro industrial

Óleos e combustíveis

Óleo lubrificante usado, proveniente de veículos e equipamentos, restos de querosene e solventes,
demais produtos oleosos e combustíveis.

Logística reversa

Metais

Peças e sucatas metálicas (ferro e aço) oriundas de manutenções em veículos, equipamentos,
instalações e aeronaves. Peças e sucatas metálicas oriundas de manutenções em veículos,
equipamentos, instalações e aeronaves, sucatas de cobre, inclusive fiação elétrica, sucatas de
alumínio (latas de bebidas, peças), sucatas de latão, sucatas de bronze.

Cooperativa de
reciclagem

Pilhas e baterias

Pilhas alcalinas, baterias de telefone celular e telefone sem fio (bateria de níquel-cádmio e bateria de
níquel-metal-hidreto e lítio-ion), baterias veiculares, baterias industriais, pilhas e baterias portáteis.

Devolução ao fabricante

Embalagens longa vida Embalagens de bebidas, embalagens de gêneros alimentícios.
Pneus
Rejeitos dos sanitários
Comida embalada

Cooperativa de
reciclagem

Pneus de aeronaves.

Logística reversa

Rejeitos dos sanitários.

Aterro Sanitário

Torradas, chocolates, biscoitos, tabletes de cereais, margarina/manteiga, geleias/mel, açúcar/sal,
condimentos.

Aterro sanitário

Fonte: Adaptado de GUARAPUAVA (2019).

PMGIRS/GUARAPUAVA
350

VERSÃO PRELIMINAR

Destacam-se na tabela apresentada ícones de atenção em algumas categorias
de

resíduos.

Tais

categorias

apresentam

algumas

incompatibilidades

com

regulamentos e/ou conceitos de resíduos e serão analisados a seguir.
O Poliestireno Expandido (EPS), popularmente chamado de Isopor®, está
classificado no PGRS de Guarapuava como material não reciclável – classificação
equivocada, pois o EPS é um material que possui viabilidade econômica para a sua
reciclagem. Assim como a informação de que vidros planos de vidraças e para-brisas
de veículos também é equivocada ao informar de que estes são materiais não
recicláveis – isto pois o vidro é um material 100% reciclável, a depender apenas de
particularidades no processo conforme a sua origem.
Em relação aos entulhos de construção civil, o PGRS de Guarapuava afirma que
estes materiais são destinados ao reaproveitamento, aterros particulares ou aterros
sanitários (GUARAPUAVA 2019). Contudo, tal declaração há incompatibilidades com a
Resolução CONAMA nº 307/2002 – que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão de RCC. Em sua alteração dada pela Resolução
CONAMA nº 448/2012, o art. 10 afirma que os RCC de Classe A (nos quais os
entulhos de demolição estão inseridos) devem ser reutilizados, reciclados, ou
encaminhados às áreas de aterro de RCC – esta disposição deve permitir, ainda, a sua
reutilização ou reciclagem futura (CONAMA, 2012). Ainda, tal resolução também
afirma a impossibilidade de destinação de RCC em áreas de disposição final de RSU
(CONAMA, 2012). Desta forma, não há a possibilidade de envio de entulhos em
aterros privados e aterros sanitários como informa o PGRS de Guarapuava (a não ser
que os aterros privados mencionados sejam para destinação de RCC, apenas).
Ainda, destaca-se que o PGRS do Aeroporto também apresenta as
responsabilidades de gerenciamento de resíduos sólidos. A Prefeitura Municipal é
responsável pelas áreas comuns (saguão e estacionamento, por exemplo) e
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administrativas, as companhias aéreas são responsáveis pelos resíduos gerados nas
aeronaves,

e

demais

estabelecimentos

(lojas

e

conveniências)

são

de

responsabilidade de seus empreendedores – seguindo as orientações do PGRS do
Aeroporto (GUARAPUAVA, 2019).
Em relação ao Aeroporto Entre Rios, este é de origem privada, fato que dificulta
o entendimento da sua operação e composição das informações no PMGIRS de
Guarapuava. Por ser de origem privada, sua autorização de uso pela Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) trata-se apenas para fins particulares, não sendo
permitida a exploração comercial da infraestrutura (PARANÁ, 2018).


Modal Rodoviário

Em relação ao modal rodoviário, destaca-se o transporte intermunicipal de
passageiros. Guarapuava também dispõe de uma Rodoviária Municipal para
locomoção de passageiros, sobre a responsabilidade da Secretaria de Administração
da Prefeitura Municipal de Guarapuava (Tabela 87). De acordo com representantes
municipais, o fluxo de passageiros na rodoviária é em média 450 pessoas por dia,
contabilizando, em média, um fluxo de 164.250 passageiros por ano.
Tabela 87: Dados da rodoviária em Guarapuava.
Informação

Dados

Nome da Rodoviária

Rodoviária Municipal de Guarapuava

Administração

Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Guarapuava

Operação

Metropolitano e Convencional

Módulo

Intermunicipal e Interestadual

Quantidade de passageiros

164.250 por ano

Fonte: GUARAPUAVA (2020).

Em relação aos resíduos gerados no local, pela similaridade a resíduos
domiciliares (rejeitos, materiais recicláveis e matéria orgânica) em sua composição,
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estes são enviados para destinação e disposição final juntamente com a coleta da
Prefeitura Municipal de Guarapuava.


Modal Ferroviário

No modal ferroviário, Guarapuava possui em sem território um pátio de
movimentação de mercadorias (estação de transbordo) para carga e descarga –
sendo de gestão da Rumo Malha Sul S.A. (Tabela 88). Tal estação de transbordo
torna-se um ponto de interconexão com a ferrovia da Estrada de Ferro Paraná Oeste
S.A. (Ferroeste) – sendo que a Ferroeste transporte, em geral, grãos, fertilizantes,
cargas conteinerizadas, combustível e cimento (FERROESTE, 2020) e a Rumo Malha
Sul S.A., além de grãos, transporta açúcar, farelos, fertilizantes, clínquer e cimento,
papel, materiais siderúrgicos, calcário, combustíveis, cargas conteinerizadas e veículos
(RUMO, 2020). A respeito da Unidade de Guarapuava, esta tem como função
principal o abastecimento das locomotivas (RUMO, 2020). Demais atividades dizem
respeito á um areeiro e uma ferramentaria utilizados para pequenas manutenções em
vagões e via (RUMO, 2020).
Como informações da geração de resíduos na unidade de Guarapuava, o PGRS
elaborado para a Malha Sul da Rumo identifica a geração de resíduos na unidade de
Guarapuava com base a ABNT NBR 10.004:2004 para a classificação dos resíduos
gerados: resíduos perigosos (Classe I) e resíduos não perigosos (Classe II A – Não
inertes, e Classe II B – Inertes).
Tabela 88: Dados da estação de transbordo do modal ferroviário em Guarapuava.
Informação

Dados

Administração

Rumo Malha Sul S.A.

Operação

Unidade de apoio à Rumo Malha Sul S.A. e
Ferroeste

Segmentos transportados

Agrícolas, minerais, combustíveis, e produtos
industrializados
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Informação

Dados

Número de funcionários

NI

Quantidade de resíduos Classe I
(contaminados/perigosos)

20,8 m³/ano

Quantidade de resíduos Classe II (nãocontaminados/não-perigosos)

2,9 m³/ano

Nota: NI (não informado).
Fonte: FERROESTE (2020), RUMO (2020).

Como armazenamento temporário, a unidade possui uma central de resíduos
com tambores para o armazenamento segregado do material, além de caçambas
para o armazenamento de resíduos perigosos (RUMO, 2020). Em relação à coleta,
resíduos perigosos são coletados por empresa especializada e resíduos comuns e de
sanitário são destinados para a coleta da Prefeitura Municipal (RUMO, 2020).

Resposta
Dentre os RST, destaca-se aqui como resposta o Aeroporto Tancredo Thomas
de Faria, administrado pela Prefeitura Municipal de Guarapuava. Conforme
apresentado anteriormente, o PGRS, que dita o regramento de gerenciamento de
resíduos sólidos nas dependências do aeroporto, necessita de adequações para a sua
conformidade com entendimentos e regulamentos existentes.

6.3.7. Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris (RSA)
Os resíduos sólidos de origem agrossilvopastoril são àqueles derivados das
atividades de agricultura, pecuária e silvicultura, ou seja, da base primária da
economia. Além das atividades no campo, também são contempladas nesse contexto
as atividades de beneficiamento pós colheita. No Município de Guarapuava, as
atividades de abatedouros e processamento de madeiras são contempladas como
atividades industriais, conforme a Resolução nº 02/2018 do Conselho Municipal do
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Meio Ambiente (CNMA), a qual dispõe sobre o licenciamento ambiental municipal,
por esse motivo serão tratadas no item específico de RSI (GUARAPUAVA, 2018). De
forma geral, as principais atividades geradoras de resíduos agrossilvopastoris em
Guarapuava estão dispostas na Tabela 89.
Tabela 89: Atividades geradoras de resíduos agrossilvopastoris em Guarapuava - PR.
Atividade

Detalhamento

Agricultura

Soja, milho, cevada, trigo, aveia, feijão, batata inglesa, cebola, pinhão
mandioca, triticale, centeio, tomate, abóboras, frutíferas diversas, erva mate

Pecuária

Bovinos, aves, suínos, peixes, caprinos, ovinos, equinos

Silvicultura

Florestas de pinus e eucalipto

Beneficiamento

Beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Pressão
Em

relação

às

forças

estruturantes

e

sua

influência

nos

resíduos

agrossilvopastoris no Município de Guarapuava, a Tabela 90 traz as respectivas
pressões.
Tabela 90: Análise da pressão sobre RSA.
Forças Estruturantes de Guarapuava

Pressões

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Manutenção do consumo e pouca influência
direta no aumento da geração de resíduos

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Possível transformação de espaços rurais
produtivos em áreas urbanas

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Fortalecimento e concentração do setor de
comércio e serviço de suporta às atividades
agrossilvopastoris nos distritos com aumento da
geração de resíduos nessas áreas

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Aumento da produção e produtividade e
necessidade por mais insumos na área rural,
elevando a geração de resíduos orgânicos e
inorgânicos na área rural
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Forças Estruturantes de Guarapuava

Pressões

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Aumento das demandas das agroindústrias,
resultando num volume maior de resíduos
orgânicos e inorgânicos gerados

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Sem influência direta

Estanqueidade do crescimento da renda média da
população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Manutenção do consumo e pouca influência
direta no aumento da geração de resíduos

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Conforme a Tabela 90, as pressões indicam que deverá haver uma intensificação
na geração de resíduos agrossilvopastoris. Como destacou os cenários prospectivos
para a atividade primária, apenas no cenário Morosidade haveria um crescimento
médio anual muito baixo para o valor agregado bruto do setor (0,24% na média
anual da primeira década prospectiva). Já nos demais cenários (Tendencial e
Retomada), as taxas médias de crescimento anual para os próximos dez anos são
esperadas em 1,44% e 2,40%. Ou seja, considerando-se os três cenários, tem-se que
minimamente a quantidade de resíduos gerados permanecerá nos mesmos
patamares que os atuais.

Estado
Após o estabelecimento das fontes geradores de resíduos agrossilvopastoris,
foram coletados dados do IBGE com a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) e a
Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) (IBGE, 2018). Além desses dados, foram
investigadas as licenças ambientais do IAT, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
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Departamento de Economia Rural (DERAL) da Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento (SEAB), além de entrevistas com técnicos do município e do Instituto
de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR). Em conjunto, também foi realizada
aplicação de questionário online com agricultores.
Para compreender o contexto de foco agrícola do Município, a Figura 113 exibe
a quantidade de área de produção de acordo com as principais culturas.

Figura 113: Principais culturas cultivadas em Guarapuava/PR.
Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - SEAB (2019).

Somando aos cultivos apresentados, destaca-se que em 2019 foram colhidas
270 toneladas de pinhão, cultura característica de Guarapuava e região. Além desses
cultivos, outros como uva e cítricos também possuem relevância local.
Frente a esse cenário de produção, desde o plantio até a colheita, incluindo
todo o manejo no campo, os resíduos gerados são apresentados na Figura 114.
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Figura 114: Resíduos gerados na produção de cultivos temporários e permanentes em
Guarapuava/PR.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os tipos de resíduos gerados e as destinações finais apontadas foram coletados
por meio do questionário online com os agricultores e entrevistas com técnicos da
Prefeitura e do IDR.
Os resíduos orgânicos gerados nas atividades são incorporados no solo
novamente como fonte de nutrientes para as futuras plantações ou das culturas
permanentes. Contudo, destaca-se que também ocorrem práticas de enterrar o
material ou ainda queima-lo. No primeiro caso, o material entra em fermentação e
acaba prejudicando a vida no solo. Já no caso da redução do material pelo fogo,
além do próprio risco inerente à ação, a atividade causa degradação do solo e gera
poluição atmosférica, afetando outras áreas. Nesse sentido, dá-se destaque a essas
destinações como foco de atenção do poder público municipal.
No que diz a respeito dos resíduos inorgânicos, estes são derivados
principalmente dos insumos utilizados na agricultura, como embalagens de
agrotóxicos, por exemplo. Além disso, as atividades de manutenção de maquinas e a
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geração de resíduos de lâmpadas e outros resíduos de logística reversa completam o
conjunto de resíduos pós-consumo gerados na produção agrícola. Para esse cenário,
3 são os destaques de destinação que foram identificados em Guarapuava, sendo as
práticas de enterrar, queimar e enviar para o aterro sanitário. Como esses resíduos
são considerados perigosos ou recicláveis, possuindo, portanto, destinação
específica, o que implica no envio incorreto para o Aterro Sanitário como resíduo
sólido doméstico. Quando a ação é de queimar ou enterrar, além da contaminação
direta do solo e águas, existe o risco de contaminação humana e animal, o que
confere atenção especial para essas ações. Cabe observar que os resíduos passíveis
de logística reversa serão abordados em item específico.
Somando a esse cenário, tem-se que a coleta seletiva na área rural acontece
apenas em 4 pontos, conforme informações da Prefeitura, o que acaba por contribuir
para a destinação inadequada desses materiais. Adiciona-se que alguns agricultores
levam os resíduos do campo para a cidade para serem recolhidos pelos caminhões
da coleta convencional (rejeito e resíduos orgânicos) e pela coleta seletiva (materiais
recicláveis). Foi identificado no questionário online que alguns enviam resíduos
perigosos (estopas contaminadas, lâmpadas, etc.) para a coleta convencional, o que
acaba por influenciar na contaminação de outros resíduos e áreas no aterro.
Os quantitativos das duas categorias não foram estimados pela falta de dados a
respeito. Em relação aos resíduos orgânicos, a literatura científica traz apenas uma
média de geração de resíduos do plantio até o processamento, não separando o
montante que fica apenas no campo.
Na sequência, o beneficiamento dos produtos advindos do campo ocorre em
agroindústrias e os resíduos gerados nessas atividades precisam ter destinações
adequadas. As atividades, os resíduos gerados e as destinações finais forma extraídas
das licenças ambientais e são apresentadas na Figura 115.
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Figura 115: Principais resíduos gerados nas agroindústrias de Guarapuava/PR e suas
destinações finais.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os resíduos orgânicos gerados nesses estabelecimentos possuem oportunidade
de uso, seja para ração animal ou mesmo para incorporação no solo, o que foi
possível confirmar pela indicação como destinação final nas licenças ambientais dos
empreendimentos. Foi diagnosticado também o uso de resíduos orgânicos como
combustível de caldeira em agroindústria, retratado no item de RSI. Vale destacar que
nas licenças ambientais são apresentadas apenas as destinações finais de cada
resíduo, não contemplando dados sobre tratamento. Dessa forma, dá-se luz à
destinação final de incorporação no solo pelo fato da necessidade obrigatória do
preparo desse material antes de ser disposto no solo, bem como aplicar conforme as
instruções agronômicas elaboradas por profissional habilitado. Em situações onde
essa etapa é negligenciada, processos de fermentação e excesso de nutrientes
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podem contaminar o solo e reduzir a capacidade produtiva do local, tendo efeito
inverso do desejado. A Tabela 95 contém dados coletados das licenças ambientais
das agroindústrias de Guarapuava.
Tabela 91. Quantidade de resíduos orgânicos gerados por agroindústrias em Guarapuava/PR.
Atividade

Geração

Destino final
Ração animal

Beneficiamento,
armazenamento e transbordo
de cereais

130 toneladas/dia

Beneficiamento de batata e
cebola

17 toneladas/dia

Incorporação no solo
Utilização em caldeira
Incorporação em solo agrícola
Compostagem

Fonte: IAT (2020).

Os dados informados contemplam apenas os empreendimentos licenciados até
junho de 2020. Mesmo assim, observa-se a existência de uma grande quantidade de
resíduos gerados diariamente, superior a 145 toneladas, as quais possuem
basicamente duas soluções de destinação final: ração animal e incorporação no solo.
Para esta última, é necessário observar o que foi exposto anteriormente, o
tratamento do resíduo antes do acondicionamento no solo, o que não foi possível
identificar nas licenças ambientais.
Para os resíduos inorgânicos as destinações encontradas nas licenças vão de
encontro com as exigências ambientais. Contudo, destaca-se a possibilidade da
separação inadequada dentro dos empreendimentos e resíduos passíveis de
aproveitamento, como recicláveis e óleos usados e contaminados, por exemplo,
serem enviados para aterro industrial ou aterro sanitário, ou ainda resíduos
contaminados (perigosos) serem enviados para o aterro sanitário. Não houve
estimativa de geração desses materiais, uma vez que não era apresentado de forma
consistente nas licenças, impossibilitando a avaliação no sentido quantitativo.
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Em relação à criação de animais, as dinâmicas no município envolvem a criação
de bovinos de corte e de leite, aves de postura e corte, suínos, ovinos, equinos e
caprinos. A Figura 116 exibe os quantitativos dos rebanhos estáticos encontrados até
dezembro de 2019 em Guarapuava/PR.

Figura 116: Rebanhos estáticos até dezembro de 2019 em Guarapuava/PR.
Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - SEAB (2019).

Cabe ressaltar quanto às diferenças encontradas no licenciamento ambiental.
Em relação à criação de suínos, nas licenças ambientais foi diagnosticado um
rebanho de 16.568 suínos, pouco mais da metade da quantidade total informada
pela SEAB. Conforme a instituição, aproximadamente 6 mil suínos são de atividades
de subsistência, restando ainda mais de 30 mil suínos de granjas com exigência de
licenciamento ambiental. Também não foram encontradas licenças quanto à criação
de equinos e caprinos e apenas uma contemplando 30 ovinos. Quanto à criação de
aves, o rebanho encontrado nas licenças foi de 267 mil aves, pouco abaixo do total
comunicado pela SEAB. Já para a bovinocultura de corte e leite as quantidades
encontradas nas licenças somam próximas a 1.500 animais. Nesse sentido, cabe a
fiscalização do Departamento de Licenciamento Ambiental quanto à atualização
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desses dados nas licenças ou ainda investigação da possibilidade de criações sem
licenciamento ambiental. Os resíduos gerados dessas atividades e as destinações
finais são exibidas na Figura 117.

Figura 117: Atividades da pecuária em Guarapuava/PR, seus resíduos e destinações
finais.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A geração de dejetos representa o maior volume de resíduos orgânicos nas
criações de animais. Nesse sentido, a Tabela 92 apresenta as taxas de geração de
cada tipo de criação. Pondera-se que a estimativa de geração de resíduos de aves foi
baseada nas licenças ambientais.
Tabela 92: Taxas de geração de resíduos orgânicos (dejetos) na pecuária.
Produção

Taxa de Geração

Unidade

Bovinos

24

Kg/cabeça.dia

Suínos

2,35

Kg/cabeça.dia

Equinos

21

Kg/cabeça.dia

Caprinos

1,2

Kg/cabeça.dia
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Produção

Taxa de Geração

Unidade

Ovinos

1,2

Kg/cabeça.dia

Fonte: PARANÁ (2018), IAT (2020), EMBRAPA (2020).

A partir dos dados de rebanho e geração de dejetos é possível estimar a
geração diária de resíduos orgânicos das criações. A Tabela 93 apresenta os
resultados de geração separados por tipo de criação.
Tabela 93: Quantitativo da produção pecuária em Guarapuava/PR.
Atividade

Rebanho

Geração total

Avicultura

326.000

25,5 t/dia

Bovinocultura

69.350

1.665 t/dia

Suinocultura

36.500

85.7 t/dia

Equinos

4.350

91.3 t/dia

Caprinos

1.600

1.9 t/dia

Ovinos

41.400

49,7 t/dia

Fonte: IBGE (2018); IAT (2020), SEAB (2019).

Somando-se aos dados da Tabela 93, existe uma atividade licenciada de
incubatório de aves, com geração de 4 t/dia de resíduos, com destinação final para
aterro industrial. Por fim, tem-se como estimativa de geração diária de dejetos em
Guarapuava de 1.923 t/dia.
Considerando que a destinação final adotada é a incorporação no solo agrícola,
é necessário destacar que quando se refere ao uso de dejetos animais como
adubação, deve-se seguir as orientações da Instrução Normativa SDA/MAPA nº
25/2009, em específico o Anexo IV (BRASIL, 2009). Destaca-se desse instrumento que
é permitido o uso desses dejetos em pastagens e capineiras apenas com
incorporação no solo de resíduos de origem animal e da criação de animais (cama de
aves, esterco de aves ou suínos), sendo que no caso de pastagens, o pastoreio
somente é permitido após 40 dias da aplicação.
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Em relação a piscicultura as licenças encontradas são para lazer, pesque e
pague, uso doméstico e apenas uma com caráter de produção comercial, porém
nenhuma destas apresentava dados sobre geração e destinação de resíduos.
Conforme relato da área técnica rural da Prefeitura, as atividades de limpeza de
locais de produção de leite e suínos geralmente apresentam problemas,
considerando principalmente produtores com até 15 vacas e até 20 matrizes de
suínos.
Quanto aos resíduos inorgânicos dessas atividades, não há dados consistentes
para estimativas de geração. Contudo, conforme dados coletados no questionário
online, existe a prática de enterrar, queimar ou ainda destinar como rejeito para o
aterro sanitário, tanto resíduos de logística reversa quanto insumos veterinários.
Destaca-se que este último pelo grande volume gerado e a necessidade de ser
destinado como resíduo de serviço de saúde, devendo receber descontaminação
antes de ir para aterro. Dessa forma, tais resíduos devem ser alvo de fiscalização e
acompanhamento próximo do poder público municipal.
Por último, a atividade de silvicultura em Guarapuava concentra as florestas de
pinus e eucalipto. A Figura 118 apresenta o total de área cultivada no Município e os
resíduos gerados nessas atividades são exibidos na Figura 119.

Figura 118: Áreas plantadas com silvicultura em Guarapuava/PR.
Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (2020).
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Figura 119: Resíduos gerados na silvicultura em Guarapuava/PR e seus destinos
principais.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Parte dos resíduos orgânicos gerados permanece no campo e acabam na área
da plantação como adubo e outra parte possui destinação diversa, assim como
apresentado na Figura 119.

Já os resíduos inorgânicos possuem as mesmas

observações dos resíduos gerados na pecuária, incluindo as destinações incorretas de
queima e a prática de enterrar resíduos recicláveis e/ou perigosos, ou ainda o envio
indevido desses resíduos sem característica doméstica para o aterro sanitário. Dessa
forma, somando-se aos outros pontos de atenção de geração de resíduos
inorgânicos pontuados anteriormente, tem-se a necessidade de maior fiscalização
por parte do poder público nessas atividades. Ressalta-se que não foi possível
estimar o quantitativo de geração de resíduos orgânicos e inorgânicos, frente à falta
de dados consistentes a respeito.
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De forma geral, os resíduos agrossilvopastoris podem ser enquadrados em 3
grupos:
1. Resíduos orgânicos com valor agregado
2. Resíduos recicláveis com valor agregado
3. Resíduos perigosos com destinação específica
Frente a esse contexto, além das responsabilidades inerentes a cada
empreendimento de realizar a separação, tratamento e destinação ambientalmente
adequada

de

cada

resíduo,

têm-se

oportunidades

de

colaboração

entre

empreendimentos e surgimento de outros para dar vazão as demandas encontradas
no município.
Vale enfatizar que o uso inadequado do solo fere a Lei Estadual nº 8.014/84,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 6.120/85, que dispõem sobre a preservação
do solo agrícola (PARANÁ, 84; 85).
Por fim, foram identificadas duas licenças de tratamento de resíduos orgânicos
no Município. Em contato com os estabelecimentos, ambos licenciados foram
diagnosticados que um recebe resíduos de abatedouro para alimentação animal e
outro recebe resíduos de aviário e incubatório para compostagem, sendo que este
último tem capacidade de processamento de 700m³ de resíduos por mês, com
possibilidade de expansão. A Figura 120 exibe a imagem da Organic, empresa de
compostagem.
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Figura 120: Retrato da estrutura da Organic Ltda, empresa de compostagem localizada
no Distrito de Palmeirinha.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Resposta
As considerações apresentadas na pesquisa online pelo setor da agricultura
podem ser divididas em duas partes: dúvidas e sugestões. No que remete a dúvidas,
os agricultores apresentaram que ainda não possuem orientações adequadas sobre o
local e descarte correto de:


Plásticos diversos;



Embalagens de óleo;



Lâmpadas usadas;



Água de lavagem de ambientes de criação de animais;



Óleo usado;



Latas de tinta;



Animais mortos, e



Resíduos de medicamentos veterinários.

PMGIRS/GUARAPUAVA
368

VERSÃO PRELIMINAR

Em conjunto, foi apontada a necessidade da instalação de um ponto em cada
comunidade rural para acondicionamento de rejeitos e materiais recicláveis, além de
ter um cronograma de coleta estabelecido e divulgado nas comunidades. Destaca-se
também as sugestões de realizações de campanhas ao longo do ano focada em
resíduos especiais gerados na agricultura, como resíduos de logística reversa
(embalagens de agrotóxicos) e resíduos de insumos veterinários.
Nesse contexto, entende-se que um grande desafio a ser superado em relação
aos resíduos agrossilvopastoris é garantir a destinação ambiental adequada de
resíduos

citados

anteriormente.

De

forma

complementar,

observa-se

a

potencialidade da maior utilização dos resíduos orgânicos gerados, seja para
compostagem ou geração de energia, por exemplo, antes da utilização no solo.

6.3.8. Resíduos Sólidos de Mineração (RSM)
Pressão
Identificar as pressões exercidas sobre os RSM vem de uma análise das Forças
Estruturantes estabelecidas para o município de Guarapuava, as quais podem ter
aspectos relevantes ou não sobre os resíduos em questão. Desta forma, a Tabela 94
apresenta as Forças Estruturantes de Guarapuava e a interpretação de sua pressão
sobre os RSM – a qual interfere no estado de tais resíduos apresentados na
sequência.
Tabela 94: Análise da pressão sobre RSM.
Forças Estruturantes de Guarapuava

Pressão sobre RSM

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Pressão irrelevante sobre RSM

Espraiamento da mancha urbana, com baixo

Aumento da pressão sobre o uso e ocupação do
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Forças Estruturantes de Guarapuava

Pressão sobre RSM

adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

solo

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Constante necessidade de adequações em
estradas para mobilidade, gerando aumento por
matéria prima vinda de RSM

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Constante necessidade de adequações em
estradas para mobilidade, gerando aumento por
matéria prima vinda de RSM

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Constante necessidade de adequações em
estradas para mobilidade, gerando aumento por
matéria prima vinda de RSM

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (município do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Aumento na quantidade de construções civis,
gerando aumento por matéria prima vinda de
RSM

Estanqueidade do crescimento da renda média da
população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Pressão irrelevante sobre RSM

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado
Definem-se como RSM pela PNRS os resíduos gerados em atividades de
pesquisas minerárias, extração de substâncias minerais assim como o beneficiamento
delas (BRASIL, 2010). Ainda, a Instrução Normativa IBAMA nº 013/2012 – que se
refere à Lista Brasileira de Resíduos Sólidos – classifica RSM como resíduos de
extração de minerais não metálicos (resultantes principalmente em materiais estéreis)
e metálicos (resultantes principalmente em rejeitos da transformação mineral)
(IBAMA, 2012, IBRAM, 2016). Neste contexto, consideram-se materiais estéreis solo e
matéria orgânica resultantes do decapeamento da frente de lavra, e os rejeitos
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materiais como escória e produtos com granulometria diferente à desejada (Tabela 2)
(PARANÁ, 2018).
Tabela 95: Tipos de resíduos sólidos de mineração, por substância mineral.
Rejeitos

Areia

Argila, silte, cascalho

Argila

Areia, silte, cascalho

Carvão Mineral

Silte, argila e pirita

Brita, pedras de cantaria e rochas
ornamentais

Material rochoso de granulometria e/ou
dimensão diferente do almejado

Calcário

Rocha alterada

Xisto Pirobetuminoso

Torta e retorta

Ouro

Porções da rocha sem mineralização

Fluorita

Porções de rocha e polpa

Chumbo

Escória

Estéreis

Solo e matéria orgânica

Substância Mineral

Fonte: PARANÁ (2018).

Devido aos rejeitos da transformação mineral ser resíduos de processos
produtivos, estes estão contemplados em RSI – reduzindo a análise de RSM aos
materiais estéreis gerados na extração mineral.
De acordo com o Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967), compete à União
administrar os recursos minerais, assim como o processo industrial de minérios e seu
comércio, sendo o aproveitamento das substâncias minerais permitido, a depender
da situação, por meio de regime de concessão, autorização, licenciamento, permissão
de lavra garimpeira e monopolização (BRASIL, 1967); sendo as áreas requeridas para
aproveitamento de substâncias consideradas de direito de propriedade ao
interessado conforme requisitos e normas cabíveis (BRASIL, 1967).
Conforme abordado no Capítulo 3.2 de caracterização ambiental municipal, há
processos minerários no município para explotação de substância como: basalto,
argila, cascalho, areia, saibro, diabásico e água mineral. Destaca-se as substâncias
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minerais basalto e argila, presentes em 29,5% e 27,3% dos processos minerários do
município, respectivamente. Conforme informa os processos minerários, a explotação
de basalto é para construção civil e produção de pedra brita e a explotação de argila
é realizada para construção civil, processos industriais, e produção de cerâmica
vermelha (ANM, 2020). Ambas as substâncias também são as principais pertencentes
aos processos minerários onde efetivamente há a explotação do mineral ou são áreas
a serem exploradas (fases de concessão de lavra e requerimento de lavra).
Em Guarapuava, as licenças ambientais consultadas no Sistema de Gestão
Ambiental do IAP (atual IAT) apresentam 6 empreendimentos com licença vigente
para extração de basalto, 1 empreendimento com licença prévia para extração de
basalto, 1 empreendimento com licença vigente para a extração de saibro e 1
empreendimento com licença vigente para extração de cascalho (Tabela 96).

Tabela 96: Empreendimentos com a extração mineral licenciada ou em processo de
licenciamento.
Extração

Destino

Processo de direito minerário

Licença IAT

Cascalho

NI

NI

LO nº 35865

Saibro

NI

826.800/2014

LO nº 35032

Basalto

NI

NI

LP nº 42945

Basalto

Britagem

826.291/2004

RLO nº 33139

820.435/1986
826.259/2006
Basalto

Britagem

826.109/2010
826.110/2010

RLO nº 10474

826.111/2010
826.112/2010
826.584/2013

Basalto

NI

Basalto

Britagem

NI

RLO nº 16597

Basalto

NI

826.464/1999

RLO nº 10611

826.688/2005

RLO nº 17452
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Extração

Destino

Processo de direito minerário

Licença IAT

Basalto

Britagem

826.225/2015

RLO nº 35031

Nota: NI (não informado); LO (licença operação); LP (licença prévia); RLO (renovação da licença
operação).
Fonte: IAT (2020).

Ainda, o município de Guarapuava possui seis locais com autorizações
ambientais vigentes para a extração de cascalho com destino à manutenção de
estradas municipais (IAT, 2020).
As informações apresentadas demonstram que há atividade minerária na região
com a potencialidade de geração de materiais estéreis (solo e matéria orgânica)
resultantes do processo de decapeamento do solo (retirada da camada de solo
superior para a realização da extração da substância desejada). Contudo, não são
suficientes para a quantificação de geração de RSM no município de Guarapuava.
Há diversas formas de disposição final dos materiais estéreis de extração
mineral – cavas exauridas, bacias de decantação, pilhas, barragens, e tanques de
decantação – a depender da substância mineral a ser extraída (PARANÁ, 2018). Em
sua maioria, os materiais estéreis são depositados em pilhas nos próprios locais de
extração (MMA, 2011) e seu projeto de elaboração regulamentado pela ABNT NBR
13.029:2017: Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de disposição de
estéril em pilha (ABNT, 2017). Por conta da disposição de materiais estéreis ser
diretamente no local de extração, não há necessidade de coleta do material e
transporte para outro local para tratamento e disposição final. Ainda, há grande
reutilização do solo e matéria orgânica (materiais estéreis) na recuperação da área
degradada ao ser finalizado o período de extração mineral no local (PARANÁ, 2018).
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6.3.9. Resíduos Sólidos de Logística Reversa (RSLR)
Os sistemas de logística reversa são a sistematização e a implantação da
responsabilidade compartilhada, a qual é explicitada no art. 5º do Decreto Federal nº
7.404/2010, onde se tem que “os fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos”
(BRASIL, 2010). Ainda conforme este instrumento legal, reforça-se no art. 13 que “a
logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010).
Nesse contexto, como forma de aplicação e operacionalização dos sistemas de
logística reversa no Brasil, são estabelecidos três tipos de instrumentos (art. 15,
Decreto Federal nº 7.404/2010):


Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder
público (União) e fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto;



Regulamentos expedidos pelo Poder Público: implantação de
sistema de logística reversa por meio de Decreto do Poder Executivo,
mediante prévia consulta pública;



Termo de Compromisso: na complementação ou na ausência de
Acordo Setoriais, os Estados e Municípios, podem estabelecer Termos
de Compromisso próprios com os setores, fixando metas específicas
para aquela determinada área geográfica.

Atualmente os setores que possuem sistemas com logística reversa implantados
e em funcionamento (via acordos setoriais) são: (i) embalagens em geral; (ii)
lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; (iii) pneus
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inservíveis; (iv) pilhas e baterias; (v) embalagens plásticas de óleo lubrificante; (vi) óleo
lubrificante usado e contaminado; (vii) eletrônicos e seus componentes; (viii)
embalagem de agrotóxico; e (ix) medicamentos vencidos e/ou em desuso.
Cabe mencionar que os sistemas de logística reversa de alguns setores foram
implantados e estão em funcionamento desde antes da publicação da PNRS – sendo
então operados por regramentos próprios, conforme a relação abaixo:


Setor de pneus inservíveis: Resolução CONAMA nº 416/2009;



Embalagens de agrotóxicos: Lei Federal nº 7.803/1989, Lei Federal nº
9.974/2000, Decreto nº 4.074/2002, e Resolução CONAMA nº 465/2014;



Óleo lubrificante usado ou contaminado: Resolução CONAMA nº
362/2005, Resolução CONAMA nº 450/2012; e



Pilhas e baterias: Resolução CONAMA nº 401/2008, e Instrução
Normativa IBAMA nº 08/2012.

Assim como mencionado anteriormente, sistemas de logística reversa podem
ser firmados, de forma independente, com setores que possuem ou não acordos
setoriais já firmados, a fim de determinar metas específicas de logística reversa para o
Estado. Nesse sentido, o Governo do Estado do Paraná firmou Termos de
Compromissos com 20 setores.
Apesar da existência de 20 sistemas de logística reversa no Paraná (via Termos
de Compromisso), os setores que estão em operação atualmente são os mesmos que
possuem seu regramento em âmbito nacional (via acordo setorial). Em resumo, os
setores que possuem sistema de logística reversa e atuação em Guarapuava são:


Embalagens em geral;



Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;



Pneus inservíveis;



Pilhas e baterias;



Embalagens plásticas de óleo lubrificante;
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Óleo lubrificante usado e contaminado;



Embalagem de agrotóxico; e



Medicamentos vencidos ou em desuso.

Pressão
Em relação às forças estruturantes e sua influência na logística reversa no
Município de Guarapuava, a Tabela 97 traz as respectivas pressões.
Tabela 97: Análise da pressão sobre RSLR.
Forças estruturantes

Pressão sobre RSLR

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Incremento da geração de resíduos conforme
crescimento populacional

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Necessidade de custos adicionais com a logística
para coleta de resíduos

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Necessidade de melhores estrutruras de
armazenamento temporário, principalmente em
comunidades rurais, implementação de educação
ambiental nos distritos e área rurais, bem como
melhoria de logística de coleta de resíduos
nesses locais

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Aumento do consumo de insumos agrícolas,
peças e demais itens necessários para a operação
da agricultura, o que aumenta a geração de
resíduos, incluindo resíduos perigosos
Geração de demanda contínua de educação
ambiental e logística de coleta e destinação
ambiental adequada para todos os resíduos alvo
de logística reversa

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Aumento do consumo e itens acessórios para
suprir a demanda vindo do setor primário
(agrossilvopastoril) e consequentemente maior
geração de resíduos alvo de logística reversa

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à

Concentração do consumo e geração de resíduos
em Guarapuava pela população flutuante,
gerando maior pressão sobre as estruturas de
acondicionamento de resíduos alvo de logística
reversa e da própria frequência de coleta
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Forças estruturantes

Pressão sobre RSLR

centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral
Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Manutenção da geração per capita de resíduos,
possibilitando melhor previsibilidade de cenários

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado


Lâmpadas Fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista

A instituição responsável pela logística reversa de lâmpadas no Brasil é a
Reciclus, a qual surgiu em decorrência da assinatura do Acordo Setorial para
Implementação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de
Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista pela União em 27 de novembro de 2014.
Este Acordo Setorial foi assinado por intermédio do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), a Associação Brasileira da Indústria da Iluminação (ABILUX), a Associação
Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação (ABILUMI), 24 (vinte e quatro)
empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras de lâmpadas
objeto do Acordo Setorial.
A instituição é encarregada de estabelecer pontos de coleta a fim de atender as
demandas locais, conforme seu plano de metas acordado com a União. No caso de
Guarapuava foram estabelecidos quatro pontos de coleta, sendo eles:


Eletrotrafo: Av. Manoel Ribas, 4500 - Conrradinho;



Patoeste: Av. Manoel Ribas, 3189 - Conrradinho;



Super Dal Pozzo Vila Bela: R. Dr. João Ferreira Neves, 308 - Vila Bela; e



Super Dal Pozzo Cidade dos Lagos: Avenida Professora Laura Pacheco
Bastos, 1170 - Aldeia.
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Apesar da parceria não gerar custos para os estabelecimentos comerciais, estes
são responsáveis por alocar o coletor, orientar os clientes quanto ao descarte
adequado das lâmpadas, e realizar o agendamento da coleta pela Reciclus (que é
responsável pelo transporte e destinação final adequada das lâmpadas usadas).
Destaca-se que as lâmpadas encaminhadas para esses pontos devem ser de uso
doméstico, não sendo contemplados volumes de empresas, por exemplo. Nestes
casos, a própria empresa é responsável pela destinação ambientalmente adequada
das lâmpadas usadas. As lâmpadas coletadas pela Reciclus são enviadas para a
descontaminação e depois é dada a destinação final.
De acordo com a Reciclus, os quatro pontos existentes em Guarapuava suprem
a demanda municipal de recolhimento. Por isso, segundo a instituição, não haveria
possibilidade de expansão do sistema de logística reversa de lâmpadas usadas no
Município. A Tabela 98 exibe os volumes de resíduos coletados nos 4 pontos em
Guarapuava desde 2019 até meados de julho de 2020.
Tabela 98. Quantitativo de coleta de lâmpadas nos 4 pontos disponíveis em Guarapuava.
2019

2020

Total

Kg

7.150

2.842

9.992

Unidades

48.972

19.465

68.437

Coletas

18

9

27

Fonte: Reciclus (2020).

Em contato com a Eletrotrafo, foi informado que o coletor é somente para
descarte de lâmpadas de uso doméstico e comercial, não sendo permitido o descarte
de grandes volumes concentrados. No período de novembro de 2019 até abril de
2020 já haviam sido descartadas mais de 300 lâmpadas usadas no ponto de coleta do
local. Já na Patoeste (que está há um ano com ponto de coleta da Reciclus), o volume
estocado de lâmpadas usadas chegou a 2 mil unidades entre janeiro e abril de 2020.
De acordo com o responsável pela empresa, já foram recebidos resíduos da
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Prefeitura. Quanto à rede de Supermercados Dal Pozzo, não foi possível obter dados
de coleta e quantidade, porém foi relatado que os consumidores já têm a cultura de
fazer o descarte das lâmpadas nos coletores.
Conforme os resultados coletados, não foi possível mensurar uma média mensal
de geração de lâmpadas usadas em Guarapuava. Contudo, o diagnóstico permite
avaliar que, para as demandas domésticas, o Município possui opções de descarte
correto e a população está se sensibilizando e se tornando consciente quanto ao
descarte e aos pontos de entrega.
Por último, vale destacar que em abril de 2020 o Ministério Público do Paraná
em conjunto com o Governo do Estado firmou Termo de Compromisso com o
Reciclus para o recolhimento das lâmpadas alvo de logística reversa de todos os
municípios paranaenses (MPPR, 2020). As prefeituras municipais serão as
responsáveis por indicar o local para coleta desse material e a Reciclus pela coleta e
destinação final, devendo, inclusive, emitir relatório comprovando a execução do
serviço. Porém, em Guarapuava o volume que estava estocado já foi enviado pelos
pontos credenciados da Reciclus no Município, retirando o passivo da administração
pública.


Pneus Inservíveis

A Reciclanip é a instituição responsável por executar o Programa Nacional de
Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis implantado pela Associação Nacional da
Indústria de Pneumáticos (Anip). Para os estados do Sul do Brasil a operadora
responsável pela coleta, tratamento e destinação adequada dos pneus inservíveis
coletados é a empresa Xibiu Comércio e Reciclagem de Pneus – a qual está vinculada
à Reciclanip, para garantir o funcionamento do sistema de logística reversa deste
setor. Em Guarapuava, o vínculo com a Xibiu é por meio da empresa Machadinho
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Pneus e Recapadora, localizada na Rua Grécia, 91 – Industrial, que já atua na cadeia
da reciclagem de pneus em Guarapuava há mais de 20 anos.
A logística no Município acontece por meio do vínculo das borracharias (locais
geradores deste resíduo) com a empresa Machadinho, por meio de um contrato de
prestação de serviço. Assim, a Machadinho fica responsável por coletar mensalmente
todos os pneus inservíveis do local e armazenar temporariamente em sua estrutura.
Posteriormente, a própria empresa Machadinho encaminha estes pneus armazenados
até a Xibiu no município de Araucária (região metropolitana de Curitiba).
Destaca-se que para pneus da frota pública, a Prefeitura pode solicitar a coleta
por agendamento com a Reciclanip ou diretamente com a Xibiu, sem custos para o
ente público. Sendo que essa prática já acontece e, portanto, a Prefeitura não possui
estoque de resíduos de pneus em suas dependências.
O transporte dos pneus inservíveis de Guarapuava para Araucária é custeado
pelo programa de coleta da Reciclanip. De Araucária os pneus inservíveis são
enviados para coprocessamento (processo de geração de energia em fornos de
cimento), ou reaproveitamento no processo produtivo de outros produtos, como, por
exemplo, asfalto.
De acordo com a Machadinho Pneus e Recapadora, além da coleta em
Guarapuava, também é realizada a coleta nos municípios próximos. Em Guarapuava a
média mensal de pneus inservíveis coletados é de 50 toneladas para os meses mais
quentes (primavera e verão) e 40 toneladas para os meses mais frios (outono e
inverno).


Pilhas e Baterias

A Green Eletron é a instituição responsável por operacionalizar a logística
reversa de pilhas, baterias e eletrônicos em âmbito nacional. A Instituição foi fundada
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pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) em 2016 para
atender a crescente demanda das empresas, governo e sociedade no processo desde
a coleta até o tratamento e disposição final dos resíduos.
Em Guarapuava existem dois pontos de coleta de pilhas e baterias de uso
doméstico e comercial de pequeno porte:


SICOOB SUL 18: Rua XV de Novembro, 7893 – Centro; e



SICOOB SUL 17: Avenida Manoel Ribas, 4167 – Conrradinho.

Os dois pontos juntos recebem em média de 50 kg por mês de material. De
acordo com a Green Eletron só é feita parceria com varejos que possuem mais que
cinco lojas que podem concentrar as coletas e os envios. Destaca-se que só é
permitido o descarte de volumes domésticos (até 2 kg) por vez. Descartes de grandes
volumes de pilhas e baterias de estabelecimentos não são contemplados pelo
sistema de logística reversa da Green Eletron, sendo os próprios estabelecimentos
responsáveis pelo descarte adequado.
O referido banco possui um contrato de prestação de serviço com o Instituto
Fukuoka de São José dos Pinhais (responsável por disponibilizar o coletor, realizar a
coleta e destinação final das pilhas e baterias). A Green Eletron, por sua vez, possui a
parceria com o Instituto e passou a cobrir os custos de frete e destinação final desse
material. Ainda, o Instituto Fukuoka se tornou um ponto de concentração de pilhas e
baterias coletadas em outros municípios para o sistema de logística reversa da Green
Eletron.


Eletrônicos e seus Componentes

Como mencionado anteriormente, a Green Eletron também é a instituição
responsável (via Acordo Setorial) por organizar e gerenciar o programa nacional de
coleta e destinação final dos produtos eletrônicos e seus componentes. Cabe pontuar
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que o primeiro ano de validade do Acordo Setorial da Instituição com o Governo
Federal será em 2021, tendo como foco inicial atender municípios acima de 100 mil
habitantes, incluindo então, o Município de Guarapuava.
Ainda que os pontos de coleta de produtos eletrônicos e seus componentes
não estejam operando pela Green Eletron, atualmente, a população de Guarapuava
pode destinar seus resíduos eletrônicos junto na coleta seletiva – sendo então estes
resíduos encaminhados para a Cooperativa Solidaria dos Operadores Ecológicos
(Reciclasol). Em conversa com a Reciclasol, foi relatado que são recebidos em média
1.000 kg por mês de resíduos eletrônicos.
Além disso, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (SESCAP-PR),
realiza anualmente uma campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos. Para
esta coleta, o SESCAP-PR tem como parceiros: o exército, a SUC Ambiental (empresa
local de reciclagem de resíduos eletrônicos), a Prefeitura Municipal de Guarapuava, a
Unicentro e a Rádio Cultura FM.
Essa ação foi iniciada por uma demanda interna dos contadores e passou a
atuar em todo o Município. A campanha é geralmente realizada na semana do meio
ambiente (primeira semana de junho). Entre 2013 e 2017 foram coletados
aproximadamente 87 toneladas de produtos eletrônicos e seus componentes. Em
2018 foram coletadas mais 5 toneladas e em 2019 a população encaminhou 4
toneladas de produtos eletrônicos e seus componentes para a campanha da SESCAPPR. A Figura 121 exibe o ponto de coleta criado durante uma campanha do SESCAPPR.
Destaca-se também que já ocorreram práticas anteriores de parceria entre a
Prefeitura e o Curso de Biologia da Unicentro para fazer campanha de recolhimento
durante a Semana de Estudos de Biologia na Universidade. A Figura 122 apresenta
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produtos eletrônicos recolhidos no ponto de coleta da SESCAP-PR e na campanha da
Prefeitura Municipal e Unicentro.

Figura 121: Ponto de coleta de resíduos eletrônicos criado pelo SESCAP-PR em
Guarapuava com ajuda de parceiros.
Fonte: Acervo SESCAP-PR Guarapuava (2020).

Figura 122: Produtos eletrônicos coletados pela SESCAP-PR em Guarapuava (à
esquerda) e coletados pela Unicentro em Parceria com a Prefeitura Municipal (à
direita).
Fonte: Acervo SESCAP-PR Guarapuava (2020); GUARAPUAVA (2019).
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Embalagens de Óleo Lubrificante e Óleo Lubrificante Usado ou
Contaminado

O Instituto Jogue Limpo é a entidade gestora dos sistemas de logística reversa
tanto das embalagens plásticas usadas de óleo lubrificante, quanto do óleo
lubrificante usado ou contaminado (OLUC). O Instituto é uma associação de
empresas fabricantes ou importadoras de óleo lubrificante e se tornou responsável
pela logística reversa nacional desses resíduos mencionados anteriormente.
A obrigação da logística reversa das embalagens de óleo lubrificante vem do
Acordo Setorial firmado com a União em 19 de dezembro de 2012 e teve seu extrato
publicado no D.O.U de 07 de fevereiro de 2013. Já a ordenação do descarte correto
de OLUC fica a cargo das Resoluções CONAMA nº 362/2005 e nº 450/2012.
Em Guarapuava as embalagens de óleo lubrificante geradas nas oficinas
mecânicas e postos de combustíveis são coletadas pelo Programa Jogue Limpo. De
acordo com dados divulgados no site do próprio Programa, os dados de coleta no
Município são apresentados na Tabela 99.
Tabela 99: Dados sobre coleta de embalagens plásticas de óleo lubrificante.
Informações
Acumulados desde o início

Número de pontos geradores

139

Número de recebimentos

6.584

Kg recebidos

131.988

Número de pontos geradores

77

Número de recebimentos

640

Kg recebidos

12.459

02/03/2010 - 09/12/2019

Resultados de 2019

Quantidade

01/01/2019 - 09/12/2019

Central de Recebimento

Central Paiçandu

Fonte: Instituto Jogue Limpo (2009).

Em conversa com mecânicas de Guarapuava, constatou-se que parte dos
resíduos de embalagens de óleos lubrificantes também são coletadas por autônomos
que encaminham o material para a reciclagem. Quanto ao destino dado aos resíduos
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coletados pelo Instituto, estes são enviados para incineração ou encaminhados para a
reciclagem (dependendo do tipo e qualidade do material).
Em relação à coleta e destinação do OLUC, a empresa vinculada ao Instituto
Jogue Limpo para realizar as coletas é a LWART. Além desta empresa, outras também
realizam a coleta, como a Indústria Petroquímica do Sul (IPS). O OLUC tem valor
comercial, o que motiva as empresas a armazenarem e venderem para as empresas
de coleta, auxiliando no processo de destinação ambientalmente adequada. O
destino desse material é a reciclagem, entrando no processo de rerrefino. Conforme
dados da ANP, em 2016 e 2017 foram coletados 38.620 e 33.885 litros de OLUC em
Guarapuava, respectivamente.
Pontua-se também que em Guarapuava existe a Lei Municipal nº 2.431/2015, a
qual versa sobre a obrigação das atividades geradoras de resíduos de óleo, graxa,
derivados de petróleo e ainda de produtos químicos utilizados em lavagens em dar o
tratamento adequado (GUARAPUAVA, 2015). Dessa forma, evidencia-se o foco do
ente público (Prefeitura) no correto tratamento e destinação desse material, uma vez
que existe a possibilidade desses resíduos serem encaminhados para as galerias de
água pluvial e/ou as tubulações de coleta de esgoto sanitário.


Embalagens de Agrotóxicos

As embalagens de agrotóxicos possuem regulação desde 1989, com a Lei
Federal nº 7.802/1989 – a qual sofreu alterações pela Lei Federal nº 9.974/2000, com
a inclusão do Decreto nº 4.074/2002. Além dessas normativas, também se inclui a
Resolução CONAMA nº 465/2014 para disciplinar sobre o licenciamento ambiental de
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins,
vazias ou contendo resíduos (CONAMA, 2014).
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Deste modo, para coordenar a logística reversa dos resíduos de embalagens de
agrotóxicos, foi criado o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias
(inpEV) – entidade sem fins lucrativos criada por fabricantes de defensivos agrícolas
que promove a correta destinação das embalagens vazias de seus produtos.
Após a venda dos agrotóxicos os consumidores são os responsáveis por
entregar no ponto recomendado da forma adequada. Em Guarapuava, existe uma
Unidade Central de Recebimento do inpEV, localizada no Bairro Aeroporto, BR 277
km 348,5, Estrada Marginal do Rocio s/n. Como não há logística de coleta desses
materiais, o consumidor deve levar os volumes até a unidade.
Pontua-se que os estabelecimentos de revenda dos agrotóxicos são
responsáveis por indicar a forma e o local de descarte adequado. Ao descartar este
resíduo na coleta do inpEV, o consumidor recebe o certificado de destinação correta
daquela quantidade, o que dá direto a realizar novamente a compra da mesma
quantidade de embalagens de agrotóxicos, pela comprovação do documento,
conforme regulamenta a Lei.
A unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxico de Guarapuava
começou a operar em 2003 recebendo em média 3 toneladas por ano. No ano de
2019, foram recebidas cerca de 600 toneladas. Destaca-se que essa quantidade é
referente ao recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos de Guarapuava e
municípios vizinhos, sendo que o inpEV não possui de forma precisa o quantitativo
anual recebido apenas em Guarapuava. Ainda, o consumidor tem até um ano após a
compra para entregar as embalagens ao inpEV. Passado este período, ele é notificado
da necessidade de descarte ambientalmente adequado.
Vale informar que o inpEV também desenvolve atividades dentro do seu
Programa de Educação Ambiental (PEA) em escolas, e também realiza palestras e
cursos gratuitos sobre o tema como forma de incentivar o descarte adequado de
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embalagens de agrotóxicos, o que impacta positivamente na retirada desses resíduos
perigosos do meio ambiente.


Medicamentos Vencidos ou em Desuso

O sistema de logística reversa de medicamentos vencidos ou em desuso foi
recentemente estabelecido pela União por meio do Decreto Federal nº 10.388/2020
(BRASIL, 2020). Com foco exclusivo no uso doméstico de medicamentos, o novo
sistema deve-se iniciar pela criação de uma entidade nacional formada pela cadeia
nacional de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a fim de realizar
o acompanhamento da performance da operacionalização da logística reversa do
setor (BRASIL, 2020). De acordo com o instrumento legal citado, tem-se que:
Art. 10. As drogarias e farmácias estabelecidas como pontos fixos de
recebimento ficam obrigadas, às suas expensas, a adquirir, disponibilizar e
manter, em seus estabelecimentos, dispensadores contentores, na proporção de,
no mínimo, um ponto fixo de recebimento para cada dez mil habitantes, nos
Municípios com população superior a cem mil habitantes.
§ 1º Os pontos fixos de recebimento de que trata a alínea “c” do inciso II do
caput do art. 7º serão disponibilizados gradual e progressivamente, de acordo
com o seguinte cronograma:
I - no primeiro e no segundo ano da fase 2 - nas capitais dos Estados e nos
Municípios com população superior a quinhentos mil habitantes; e
II - do terceiro ao quinto ano da fase 2 - nos Municípios com população superior
a cem mil habitantes.
Baseando-se no exposto, a partir da metade de 2023 o sistema de logística
reversa de medicamentos vencidos ou em desuso estabelecido pelo referido Decreto
passa a operar em Guarapuava. Destaca-se que as formas de destinação final dos
medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso devem ser, conforme o § 3º do
art. 7º (BRASIL, 2020):
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Incinerador;



Coprocessador; e



Aterro sanitário classe I, destinado a produtos perigosos.

Quanto a embalagens, pontua-se que àquelas que não tiveram contato direto
com o medicamento podem ser encaminhadas para reciclagem, como caixas e bulas.
Já àquelas como cartelas, potes de vidro, potes de plástico e bisnagas em gel e creme
devem ser descartadas pelas mesmas opções de destinação listadas acima, devido à
possibilidade de conter substâncias químicas (pelo contato com o medicamento).
O fármaco (remédio) assim que sai das dependências da farmácia já pode ser
considerado um resíduo, esteja ele vencido ou não, uma vez que não se tem mais
controle das condições de armazenamento e não se pode atestar novamente a sua
qualidade. Sendo assim, os consumidores finais possuem a responsabilidade de dar o
descarte ambientalmente adequado desses resíduos, uma vez que estes ainda
possuem potencial de contaminação ambiental, não devendo descarta-los como
resíduos domésticos ou ainda lançando na rede de esgoto pela bacia sanitária.
Embora ainda não tenha um Programa Nacional estabelecido, em Guarapuava
já existem algumas formas de descarte de medicamentos vencidos ou em desuso.
Nos estabelecimentos públicos, é possível entregar tais resíduos nas UBSs e na 5ª
Regional de Saúde (unidade do Governo do Estado) com sede em Guarapuava. Estes
materiais são coletados pela empresa especializada contratada para a coleta,
tratamento e destinação final e RSS, juntamente com os demais RSS gerados nos
estabelecimentos públicos de saúde.
Atenta-se que não há uma atividade permanente de educação ambiental
executada pela Secretaria Municipal de Saúde com fins a orientar a devolução correta
desses medicamentos nas UBSs, sendo que existem apenas os coletores em cada
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UBS. A empresa Atitude Ambiental faz a coleta e destinação final dos RSS gerado nos
estabelecimentos de saúde de Guarapuava, conforme já apresentado anteriormente.
Quanto à farmácia do Governo do Estado presente na 5º Regional de Saúde,
conforme conversa com a Farmacêutica responsável, existe de forma permanente um
coletor de medicamentos vencidos ou em desuso. Esse material é coletado pela
empresa Servioeste, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de RSS da
unidade. Destaca-se também que já foi criada uma campanha de recolhimento de
remédios vencidos e em desuso que teve duração de 3 meses e uma média de coleta
de 18 kg de resíduos por semana.
No Estado do Paraná, conforme Termo de Compromisso assinado pelo setor
farmacêutico com Governo do Estado, uma das entidades responsáveis pela logística
reversa de remédios vencidos ou em desuso é o Sindicato das Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado do Paraná (SINQFAR). Porém, conforme contato com a
Instituição, não há pontos ou planos de ação para estruturação de logística reversa
em Guarapuava.
Pontua-se também a existência de uma iniciativa privada que atua na logística
reversa do setor, a Brasil Health Service (BHS). A empresa oferta coletores para as
farmácias, e organiza toda a logística de coleta, tratamento e destinação final do
material. Esse vínculo entre a BHS e a farmácia é por meio de contrato de prestação
de serviços com mensalidade. Em Guarapuava existem duas farmácias com pontos de
coleta da BHS, uma na Rua XV de Novembro, nº 6.793 e outra na Rua Saldanha
Marinho, nº 1.753. Conforme contato com a BHS, nesses dois pontos já foram
coletados 1.107,69 kg de medicamentos vencidos ou em desuso desde 2012, com
uma média de 11,53 kg por mês.
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Embalagens em Geral

Embalagens em geral já estão em processo de logística reversa por serem
consideradas recicláveis, ou seja, por conter valor econômico. Contudo, como forma
de aprimorar e sistematizar a responsabilidade compartilhada, o Acordo Setorial de
Embalagens em Geral foi firmado em 25 de novembro de 2015, tendo como entidade
gestora a Coalizão Embalagens. As empresas signatárias desse Acordo envolvem
fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes de embalagens contidas na
fração seca dos RSU.
A Coalizão, formada para operacionalizar a logística reversa das embalagens em
geral, estabeleceu meios para cumprir com a meta de redução de no mínimo 22%
das embalagens dispostas em aterro, o que corresponde ao acréscimo da taxa de
recuperação da fração seca em 20% (COALIZÃO EMBALAGENS, 2019). Entre essas
medidas, estão assessorias específicas, como formalização e adequações diversas,
treinamentos, diagnósticos técnicos, fornecimento de equipamentos, entre outros. A
intervenção com suporte direto nas cooperativas e associações se dá como meio de
criar condições de maior processamento de materiais, para que as metas de coleta e
processamento desses materiais sejam atingidas.
A partir desse Acordo Setorial também se estabeleceu um novo mercado na
cadeia da reciclagem. Os investimentos citados anteriormente são baseados
conforme a compra de cotas de resíduos das cooperativas pelas indústrias, com valor
definido por tonelada. A compra da cota não são os resíduos em si, mas a nota fiscal
de comercialização destes, uma vez que a nota fiscal é o instrumento que comprova
que o resíduo tem como destino a reciclagem. Como exemplo, tem-se de lado uma
determinada cooperativa que comercializa 100 toneladas de materiais por mês e de
outro lado uma determinada indústria que precisa comprovar a recuperação de
embalagens colocadas no mercado. A indústria, frente a essa necessidade, compra a
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cota de notas fiscais de comercialização de 5 toneladas pagando R$ 100/tonelada.
Dessa forma, mensalmente a indústria precisa pagar para a Cooperativa o montante
de R$ 500, o que pode ser convertido em equipamentos, equipamentos de proteção
individual (EPIs), capacitações, processos de formalização, entre outras necessidades.
Nesse sentido, o setor consegue justificar a logística reversa das embalagens em
geral e a cooperativa, por sua vez, passa a receber duas vezes (uma pela própria
venda do material e outra pela venda da cota de nota fiscal) o que gera um grande
potencial de melhoria da qualidade do processamento de materiais, como também
na renda dos cooperados.
Em Guarapuava, a cooperativa Reciclasol é a responsável por realizar a triagem
de todo o material da coleta seletiva municipal, além de também realizar coleta
própria em empresas. Por mês, são comercializadas em média 400 toneladas – deste
volume, 200 toneladas em notas físicas estão comprometidas com o Instituto de
Logística Reversa (ILOG), representante de algumas indústrias do setor de
embalagens em geral. O ILOG paga um valor fixo por tonelada e repassa para a
cooperativa em formato de novos equipamentos e caixa reserva.

Resposta
Entre as considerações da população relatadas na pesquisa online, as principais
dúvidas residem na localização dos pontos de entrega de resíduos especiais,
passíveis de logística reversa. Essa questão, conforme as sugestões da população,
deve ser trabalhada por meio de campanhas de divulgação nas redes sociais,
atividades de educação ambiental permanente em colégios, igrejas e demais
instituições, a fim de difundir o conhecimento sobre a prática correta de descarte
desses tipos de materiais.
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Outro ponto de destaque contido na pesquisa, além da expansão do número de
pontos para descarte correto de resíduos especiais, é a indicação de necessidade de
construção de um espaço em que seja possível concentrar o descarte de diversos
tipos de resíduos, facilitando a logística dos moradores.
A seguir são exibidas as respostas das perguntas que envolvem o
comportamento da população quanto ao descarte de resíduos especiais, passíveis de
logística reversa (Figura 123 a Figura 128).

Figura 123: Resultado da pergunta "O que você faz com pilhas usadas?" do
questionário online enviado para a população de Guarapuava/PR.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 124: Resultado da pergunta "O que você faz com lâmpadas usadas?" do
questionário online enviado para a população de Guarapuava/PR.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 125: Resultado da pergunta "O que você faz com eletrônicos quebrados?" do
questionário online enviado para a população de Guarapuava/PR.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 126: Resultado da pergunta "O que você faz com a embalagem de agrotóxico
usada em casa?" do questionário online enviado para a população de Guarapuava/PR.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 127: Resultado da pergunta "O que você faz com remédios vencidos?" do
questionário online enviado para a população de Guarapuava/PR.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 128: Resultado da pergunta "O que você faz com pneus usados?" do
questionário online enviado para a população de Guarapuava/PR.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os resultados apresentados nas figuras acima apresentam a diversidade de
destino final dos resíduos especiais gerados no Município. Vale ressaltar que mesmo
existindo parcelas da população que dão destinação inadequada para esses tipos de
materiais, enviado para a coleta do resíduo comum e coleta seletiva, há também
outra parcela já sensibilizada e conscientizada que realiza os descartes em locais
credenciados.
Essas observações vão de encontro com o exposto no início dessa seção, onde
existe a necessidade de maiores atividades de educação ambiental a fim de
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sensibilizar e disseminar o conhecimento das corretas atitudes a serem tomadas em
relação a cada tipo de resíduo gerado, o que se encaixa como o desafio a ser
trabalhado no Município.
Pontua-se ainda a oportunidade que vem com o aprimoramento e expansão da
coleta seletiva em conjunto com o aumento da segregação correta dos materiais
recicláveis, o que automaticamente interfere no volume comercializado pela
Reciclasol. Com maior volume, a Cooperativa passa a ter mais volume para negociar
com operadores de logística reversa como forma de venda de cotas de materiais
recicláveis.

6.3.10.

Resíduos Sólidos Volumosos (RSV)

Conforme apresentado anteriormente, RSV são materiais diversos, como restos
de móveis (armários, guarda-roupa, sofá, colchão, entre outros), eletrodomésticos
(geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas e demais itens), eletrônicos
(televisão, rádio, computador, impressora e afins) e outros grandes objetos. E neste
documento serão tratados como uma tipologia de resíduo exclusivo, pelas suas
características de geração e destinação final diferenciadas de outros resíduos.

Pressão
A identificação das forças estruturantes permite interpretar quais são as
pressões, sejam estas crescentes ou decrescentes, que se rebaterão sobre os RSV. A
Tabela 100 sistematiza a análise e permite realizar a interpretação de como as
pressões identificadas se comportarão ao longo do horizonte do Plano e se
rebaterão sobre o estado de tais resíduos.
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Tabela 100: Análise da Pressão sobre RSV.
Forças Estruturantes

Pressão sobre RSV

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Aumento na quantidade de reformas, gerando
um aumento na pressão de RSV

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Aumento na quantidade de reformas, gerando
um aumento na pressão de RSV
Constante modificação nos pontos de destinação
inadequada dos RSV
Aumento na quantidade de reformas, gerando
um aumento na pressão de RSV
Geração de ponto de destinação inadequada de
RSV

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Pressão irrelevante de RSV

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Pressão irrelevante de RSV

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência a ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Aumento na quantidade de reformas, gerando
um aumento na pressão de RSV
Geração de pontos de destinação inadequada
dos RSV

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Pressão irrelevante de RSV

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado
O município de Guarapuava não dispõe de nenhum tipo de coleta para os RSV,
sendo os mesmos de responsabilidade de seu gerador. Desta forma, também não se
sabe a geração deste resíduo no munícipio.
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No entanto, existe a Lei nº 2.826/2018 que institui o Projeto Coleta Solidária de
móveis, eletrodomésticos e eletrônicos disponibilizados para descarte no Município
de Guarapuava e dá outras providências. Este projeto tem por finalidade recolher,
transportar e dar a destinação final ambientalmente adequada de móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos disponibilizados para descarte por pessoa física e
jurídica. Os objetos recolhidos deverão passar por uma triagem, e aqueles em
condições de uso poderão ser encaminhados a famílias necessitadas ou entidades
assistenciais previamente cadastradas na Prefeitura. Aqueles que estiverem em
estado de inutilidade deverão receber uma destinação final adequada que não
provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e a sociedade.

Resposta
De acordo com os questionários (APÊNDICE 1) respondidos pela população, a
maioria realiza a doação dos RSV, cerca de 84%, 9% contrata empresa para
destinação e 4% deixa em frente de casa para que seja coletado pela coleta
convencional de resíduos e encaminhado para o aterro. No entanto, foram verificadas
constantes reclamações relacionadas a este tipo de resíduo, uma vez que não existe
coleta da Prefeitura e os moradores não sabem como realizar esse descarte,
reforçando a necessidade deste tipo de coleta pela própria Prefeitura. Estas
reclamações apontam a demanda existente no Município para implementação de
ecoponto ou coleta diferencia deste resíduo.
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6.3.11.

Resíduos Sólidos Cemiteriais (RSC)

Pressão
Avaliando o cenário de influência das Forças Estruturantes de Guarapuava, temse que nem todas acabam por afetar efetivamente no que concerne aos resíduos
cemiteriais, porém ainda sim existe demandas que podem surgir, assim como
relatado na Tabela 101.
Tabela 101: Análise da pressão sobre RSC.
Forças estruturantes

Pressão sobre RSC

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Tendência de envelhecimento da população
com geração de demandas futuras nos serviços
cemiteriais

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Possibilidade de influência na localização de
próximos cemitérios, tendendo a acompanhar
as novas manchas urbanas

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Possibilidade de influência na localização de
próximos cemitérios, tendendo a acompanhar
as novas manchas urbanas

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração de
propriedades rurais e incremento de florestas
plantadas

Sem influência direta

Setor secundário predominantemente vinculado ao
primário (agroindústrias); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Sem influência direta

Setor terciário com dinâmica vinculada aos serviços
de educação e saúde (municípios do ParanáCentral) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com tendência
de ligeiro crescimento devido à centralidade
exercida por Guarapuava no Paraná-Central

Sem influência direta

Estanqueidade do crescimento da renda média da
população devido ao pouco dinamismo econômico
prospectivo e aumento do contingente sênior

Sem influência direta

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Estado
Em Guarapuava existem nove cemitérios públicos, sob responsabilidade da
Prefeitura Municipal, e um cemitério privado, assim como apresenta a Tabela 102. Em
relação a outros serviços funerários, existem cinco Capelas Mortuárias Municipais
(Tabela 103) e três Funerárias registradas (Tabela 104).
Tabela 102: Identificação dos cemitérios existentes em Guarapuava.
Jazigos Sepultamentos Fundação

Nº licença
ambiental

Cemitério

Endereço

Cemitério Municipal
Central

Rua da Saudade s/n,
Bairro Santa Cruz

4.400

NI

1849

NI

Cemitério Boqueirão

Rua David Alves de
Goes, Bairro Boqueirão

795

NI

1986

NI

Cemitério
Continental

Rua Augusto Kruger
s/n, Bairro Boqueirão

927

2.592

1986

NI

Cemitério Santa
Terezinha

Rua Arlindo Ribeiro
s/n, Bairro Batel

2.038

6.152

1973

NI

Cemitério Santo
Antônio

Rua XV de Novembro,
Bairro Morro Alto

5.076

8.832

1993

NI

Cemitério Jordão

Av. Rubens Siqueira
Ribas s/nº – Jordão

722

1.600

1986

NI

Cemitério
Palmeirinha

Rua João de Deus
Biscaia s/nº, no distrito
da Palmeirinha

1.370

2.688

1986

NI

Cemitério São José
Operário

Rua do Lenhador, n°
709, na Colônia Vitória
– Distrito de Entre Rios

NI

NI

2016

LAS nº 3242¹
(validade
08/05/2018)

Cemitério Municipal
Jardim da Paz – Alto
do Xarquinho

Rua Mario Virmond,
Bairro Xarquinho

8.458

NI

2016

LO nº 34.770
(validade
13/12/2020)

Nota: LAS (Licença Ambiental Simplificada); LO (licença de operação); NI (não informado). ¹LAS
referente à parte nova do cemitério, fundada em 2016.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 103: Identificação das Capelas Mortuárias Municipais existentes em Guarapuava.
Capelas Mortuárias Municipais

Endereço

Capela Santa Cruz

Rua Tiradentes, Bairro Santa Cruz
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Capelas Mortuárias Municipais

Endereço

Capela Batel

Bairro Batel

Capela Primavera

Bairro Primavera

Capela Entre Rios

Colônia Vitória, distrito de Entre Rios

Capela Palmeirinha

Centro, distrito de Palmeirinha

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 104: Identificação das funerárias existentes em Guarapuava.
Funerárias

CNPJ

Contrato

Martins e Aroldi Ltda. (Funerária Cristo Rei)

79.756.524/0002-4

Contrato nº 297/2018

Funerária Nossa Senhora do Belém Ltda. – ME

NI

Contrato nº 306/2018

Funerária Santa Paula Ltda

NI

Contrato nº 305/2018

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Destaca-se que também foi diagnosticado outro cemitério no Distrito da Entre
Rios, o qual, conforme dados da Prefeitura, é gerenciado pela própria comunidade.
Conforme informações da Prefeitura, a aprovação da Licença de Operação (LO)
do Cemitério Jardim da Paz, último cemitério a ser construído, ficou condicionada a
aprovação de uma lei municipal onde todos os sepultamentos em cemitérios
municipais devem ocorrer com o uso do invólucro protetor como forma de conter o
necrochorume. Dessa forma, foi sancionada a Lei Municipal nº 2.469/2015, a qual
autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa para exploração do serviço
funerário de Guarapuava e dá outras providências. Vale o destaque para os art. 14 e
art. 39, os quais estabelecem a obrigação da utilização do invólucro, assim como
segue:
Art. 14. Constituem obrigações de exclusiva responsabilidade das
concessionárias, sem ônus para o Município, durante o prazo de vigência da
concessão:
(...)
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III - comprovar ao Poder Concedente a utilização do invólucro protetor nos
corpos sem vida, por meio de nota fiscal de aquisição, venda e controle de
estoque;
(...)
Art. 39. Todos os corpos sem vida deverão ser sepultados em cemitérios
municipais e particulares em invólucro protetor.
As três funerárias com contrato com a Prefeitura possuem suas respectivas
licenças ambientais e contrato com empresa de coleta, transporte e destinação final
de RSS, o que está de acordo com a Lei supracitada, conforme segue:
Art. 13. As funerárias concessionárias deverão apresentar e comprovar ao Poder
Executivo o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, no
momento da solicitação do alvará.
(...)
Art. 37. Os alvarás de concessão para a instalação e funcionamento de
funerárias, só serão emitidos mediante a apresentação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, licenças ambientais
pelos órgãos competentes, quando exigidas e adequação ao Plano Diretor do
Município.
A gestão de resíduos sólidos cemiteriais municipais é de responsabilidade direta
da Secretaria de Administração. Conforme relato da responsável, ocorrem
mensalmente cerca de 100 sepultamentos, gerando a carga de resíduos periódica,
além do pico comum encontrado no Dia de Finados. Destaca-se que não existe Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para nenhum dos cemitérios.
Em todos os locais existe uma caçamba que fica permanentemente recebendo
resíduos de construção civil gerados nos sepultamentos. Em relação aos resíduos
com características domésticas, como resíduos plásticos, de banheiros e jardinagem,
estes são destinados juntos para a coleta convencional. Ressalta-se que as lixeiras
alocadas para receber os materiais recicláveis acabam sendo furtadas do cemitério, o
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que prejudica o gerenciamento interno de resíduos. Já os resíduos considerados
como de serviços de saúde, como os gerados durante processos de exumação, parte
é colocado no ossário da respectiva família e a outra parte, como o caixão, é alocado
na caçamba.
No âmbito privado, existe o cemitério Parque dos Eucaliptos. O Cemitério está
localizado na Av. Pres. Castelo Branco, 268 - Morro Alto, foi fundado em 1998 , com o
planejamento de mais de 1.000 jazigos, tendo em média 5 sepultamentos por mês.
Conforme relato da responsável, o gerenciamento de resíduos o local é realizado da
seguinte forma:


Não é permitido o uso de flor plástica, apenas um vaso com flores
naturais;



É proibida a queima de velas nas lápides, apenas no local reservado
para tal fim;



A parafina é recolhida e entregue a pessoas externas que as reutilizam;



Os resíduos orgânicos e recicláveis, com características de resíduos
domésticos,



São destinados como rejeitos na coleta convencional da prefeitura;



Os resíduos de saúde como de exumação (caixão e restos mortais), até
a investigação do diagnóstico, esse material é queimado no próprio
terreno do Cemitério



Não há informação de geração de RCC no local.

Destaca-se, portanto, a necessidade de regularização dos cemitérios municipais
quanto ao licenciamento ambiental junto ao IAT (antigo IAP), conforme Resolução
SEMA nº 002/2009, a qual dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios,
estabelece condições e critérios e dá outras providências. Assim como adequar o
gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde das unidades cemiteriais
públicas e privada de acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 (ANVISA, 2018), norma
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que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde e dá outras providências.
Por último, existe também em Guarapuava um crematório para animais de
pequeno porte (pet) com mais de 2 anos de atuação. O local é licenciado e possui
uma câmara de cremação com filtro de gases.

Resposta
Um grande desafio para este tipo de resíduos é a exigência de PGRS e a
fiscalização de seu cumprimento.

6.3.12.

Resíduos Sólidos de Óleos Comestíveis

Pressão
A identificação das Forças Estruturantes permite interpretar quais são as
pressões, sejam estas crescentes ou decrescentes, que se rebaterão sobre os resíduos
de óleos comestíveis. A Tabela 44 sistematiza a análise e permite realizar a
interpretação de como as pressões identificadas se comportarão ao longo do
horizonte do Plano e se rebaterão sobre o estado dos resíduos de óleos comestíveis.
Tabela 105: Análise da pressão sobre os Óleos Comestíveis.
Forças Estruturantes

Pressão sobre Óleos Comestíveis

Crescimento populacional tímido, sem tendência
de forte acréscimo líquido, devido à baixa
capacidade de retenção populacional

Aumento na quantidade de alimentos
consumidos e, consequentemente, de resíduos
de óleos comestíveis

Espraiamento da mancha urbana, com baixo
adensamento, no entorno dos eixos viários e com
forte concentração nos extremos norte e sul

Pressão irrelevante sobre os Óleos Comestíveis

Continuada consolidação urbana dos distritos
rurais, especialmente Entre Rios

Aumento na quantidade de alimentos
consumidos e, consequentemente, de resíduos
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Forças Estruturantes

Pressão sobre Óleos Comestíveis
de óleos comestíveis

Setor primário predomina como força-motriz da
economia, ainda com espaço para concentração
de propriedades rurais e incrementos de florestas
plantadas

Pressão irrelevante sobre os Óleos Comestíveis

Setor secundário predominantemente vinculado
ao primário (agroindústria); embora o momento
conjuntural seja ruim, guarda potencial para
crescimento via especializações

Aumento da produção de alimentos e,
consequentemente, de resíduos de óleos
comestíveis

Setor terciário com dinâmica vinculada aos
serviços de educação e saúde (municípios do
Paraná-Central) e dos serviços de alimentação e
hospedagem (população flutuante), com
tendência de ligeiro crescimento devido à
centralidade exercida por Guarapuava no ParanáCentral

Aumento na quantidade de alimentos
consumidos e, consequentemente, de resíduos
de óleos comestíveis

Estanqueidade do crescimento da renda média
da população devido ao pouco dinamismo
econômico prospectivo e aumento do
contingente sênior

Pressão irrelevante sobre os Óleos Comestíveis

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Estado
Os óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de uso culinário, seja
doméstico, comercial ou industrial, devem ter destino específico, visto o seu potencial
de impacto ambiental, como a possibilidade de obstrução das redes de esgoto,
poluição das águas e do solo, por exemplo. Dessa forma, mecanismos de retenção
desse resíduo são obrigatórios, seja na fonte da geração com o imediato
armazenamento ou de forma indireta com as caixas de gorduras, por exemplo.
No Estado do Paraná e em Guarapuava existem legislações específicas sobre o
correto trato com esse tipo de resíduo, sendo a Lei Ordinária Estadual nº 19.260/2017
e a Lei Municipal nº 2.409/2015 que disciplinam sobre essa temática. De acordo com
o referido instrumento legal municipal, tem-se que:
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Art. 1º - As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que por meio de
suas atividades gerarem resíduos oriundos da utilização de óleos e gorduras de
origem vegetal ou animal de uso culinário-doméstico, comercial ou industrial,
no Município de Guarapuava, ficarão responsáveis pelo descarte adequado
desses produtos, mediante procedimentos de coleta, reutilização, reciclagem,
beneficiamento ou disposição final.
Nesse contexto, existe uma iniciativa privada em Guarapuava, a GRT Óleo
Vegetal, que auxilia no acondicionamento temporário nos pontos de geração e
realiza a coleta, armazenamento e envio para beneficiamento desse material. A
empresa possui parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para
promoção de programas de educação ambiental nas escolas municipais e também
com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) no Programa Sem Óleo na
Rede. No total, a GRT relata que existem 528 pontos ativos de armazenamento e
coleta de óleos e gorduras entre bares, restaurantes, hotéis, mercados, igrejas,
escolas, condomínios e comércios. A lista com todos os pontos encontram-se no
APÊNDICE 5.
A coleta é realizada de forma gratuita e para se tornar um ponto de coleta da
GRT Óleo Vegetal existem duas formas:


O estabelecimento comercial entra em contato solicitando um ponto de
coleta. A partir disso, é elaborado um contrato de prestação de serviço,
assinado por ambas as partes e implementado o vasilhame de 50 ou 70
litros, conforme quantidade aproximada a ser gerada;



A GRT Óleo Vegetal vai até as empresas propondo uma parceria para
instalação do EcoPonto. Isso ocorre em pet shops, mercados,
condomínios e escolas.

Segundo a instituição, a média mensal de coleta em estabelecimentos
comerciais é de 20 mil litros. Já nos pontos que são abastecidos pelos consumos
residenciais, o volume médio de coleta é de 2 mil litros por mês. Em contrapartida,
estima-se, segundo a empresa, que são consumidos aproximadamente 60 mil litros
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de óleos e gorduras por mês em Guarapuava, o que em comparação com o que é
coletado revela que ainda existe uma grande lacuna a ser corrigida.
O correto aproveitamento e destinação dos óleos e gorduras usados impede
que casos como esses relatados pela Sanepar (Figura 129) aconteçam.

Figura 129: Rede de esgoto parcialmente obstruída por óleos e gorduras.
Fonte: SANEPAR (2019).

Assim como exposto acima, a capacidade de interferência negativa dos óleos e
gorduras no sistema de esgoto é grande. Sendo assim, é de muita valia para a
concessionária dos serviços de esgotamento sanitário que o óleo não vá para a rede
e que exista a correta ligação intradomiciliar na rede pública de esgoto.
Dessa forma, a Sanepar possui o Programa Sem Óleo na Rede que atua para
sensibilizar e dar orientação técnica às pessoas dentro do perímetro de sistemas
novos ou antigos de coleta e tratamento de esgoto. Entre as ações do Programa,
existe um conjunto de atividades que consistem em 3 visitas, sendo a primeira de
sensibilização e as outras duas com visitas nas instalações internas para orientação
técnica de como regularizar e fiscalizar se foi regularizado. As visitas domiciliares
avaliam a existência ou não de caixa de gordura, bem como ligações irregulares na
rede pública de esgoto. Com essas práticas, a concessionária tenta reduzir os casos
de entupimento de rede por óleos e gorduras.
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comercializadores de óleos e gorduras e origem vegetal e animal de uso culinário
deve-se usar informativo afixado em local de fácil visualização. A Figura 130 exibe o
modelo contido em Anexo à Lei.

Figura 130: Modelo de aviso (Anexo à Lei Estadual nº 19260/2017) a ser afixado em
local de fácil visualização por empreendimentos comerciais.
Fonte: PARANÁ (2017).

Resposta
Segundo os questionários respondidos pela população (APÊNDICE 1), a maioria
realiza a doação ou leva até um ecoponto de óleo, correspondendo a 53%. Mas ainda
uma grande porcentagem (17%) joga na pia da cozinha ou no lixo normal. No
entanto, ainda existem aqueles que não geram este tipo de resíduos, ou que jogam
em canteiros/quintal ou até mesmo fazem sabão.
De forma semelhante é observada a potencialidade desta tipologia como a
grande quantidade de pontos para descarte, 518 pontos no Município de
Guarapuava, facilitando a destinação correta.
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6.4.

Aspectos Financeiros da Gestão de Resíduos

A gestão de resíduos domiciliares, que requerem empenhos do poder público,
se dá principalmente pelos contratos de coleta, transporte e destinação de resíduos,
bem como pelo contrato de limpeza pública.
A Prefeitura Municipal de Guarapuava possui contrato de prestação de serviços
e execução e/ou administração de obras com a SURG, Contrato nº 131/2019, no valor
limite global de R$ 57.437.500,00, assinado em 03 de junho de 2019 e validade em 31
de dezembro de 2020. O contrato engloba diversos serviços como terraplenagem,
pavimentação, drenagem e obras de arte corrente, serviços complementares,
sinalização, equipamentos, mobilização e desmobilização, equipamentos de parques,
equipes para os serviços, além de serviços urbanos. Dentre os serviços urbanos
incluem-se a coleta, transporte e destino final de resíduos, com um valor total de R$
357,80 por tonelada, ou de forma separada R$ 232,20/t para a coleta, R$ 68,20/t para
o transporte, R$ 57,40/t para o destino final (operação do aterro sanitário).
Pra os serviços de limpeza urbana, os valores cobrados atualmente são
apresentados na sequencia:


Varrição: R$ 171,94/Km;



Coleta manual de resíduos em lixeiras públicas: R$ 77,28/hora
trabalhada;



Capina manual: R$ 1,25/m2;



Poda de arbustos e cerca viva: R$ 6,38/m2;



Poda de árvores: R$ 107,26/unidade;



Roçada mecanizada (trator com roçadeira ou giro zero): R$ 0,06/m2;



Roçada mecanizada costal: R$ 0,21/m2;



Carga manual e transporte de entulhos, restos, vegetais, ciscos e galhos:
R$ 59,49/m3.
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Em relação ao material reciclado, existe um contrato entre a Prefeitura
Municipal e a Cooperativa de Trabalho Solidário para Coleta Seletiva e Reciclagem de
Resíduos Sólidos (RECICLASOL), no valor mensal de R$ 40.693,33. Neste valor de
contrato inclui a locação de imóvel pra armazenamento e triagem de material
reciclável, água, luz, telefone, salários e encargos trabalhistas de empregados
contratados, assessoria administrativa e contábil, insumo de manutenção dos
veículos, uniformes, equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de
proteção coletiva (EPCs).
Para a coleta e destinação de RSS, no ano de 2019 o valor mensal para este
serviço foi de R$ 35.420,00, conforme Contrato nº 3/2019, com validade em 25 de
abril de 2020. Em 05 de fevereiro de 2020 foi realizado um termo aditivo para o
mesmo (1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 3/2019), com validade em
25 de abril de 2021, e reajuste mensal para R$ 38.190,65, sem alteração de pontos de
coleta.
A Taxa de Coleta e Destinação Final Adequada de Lixo é definida pela LC nº
098/2018, podendo a mesma ser efetuada em conjunto com a conta de água e
esgoto da SANEPAR. O critério para determinação do valor é apresentado nos art. 3º
a 6º da referida lei e Tabela 106.
Art. 3º A taxa de Coleta de Destinação Final Adequada de Lixo será lançada com
base na Unidade de Fiscal do Município – UFM, em função da classe do gerador
de lixo, da categoria e do número de economias de uso do imóvel,
correspondendo o seu valor à aplicação dos coeficientes especificados na Tabela
X do Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 1.108/2001.
Art. 4º O critério para determinar o enquadramento da classe do gerador de lixo
a ser aplicado é a média referente a 12 (doze) últimos meses de consumo de
água da matrícula cadastrada na SANEPAR pelo número de economias nela
contida.
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Parágrafo único. Os 12 (doze) últimos meses a que se refere este artigo,
reportam-se ao exercício anterior ao do enquadramento.
Art. 5º No decorrer do exercício fiscal as novas ligações de água e/ou esgoto, o
contribuinte será enquadrado na classe do gerador de lixo pertencente a
primeira faixa da Tabela X do Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº
1108/2001, conforme a categorial cadastral.
Art. 6º No caso de religação de água ou esgoto, ou ambos, o contribuinte será
enquadrado na classe histórica da matrícula da SANEPAR do exercício fiscal
anterior.
Parágrafo único. Na ausência de histórico o contribuinte será enquadrado na
classe do gerador de lixo da primeira faixa da Tabela X do Código Tributário
Municipal, conforme a categoria cadastral.
Tabela 106: Tabela X - Para cobrança da taxa de coleta de Lixo
Consumo/faixa
Taxa social lixo – categoria 013
3

Residência – até 5 m
3

3

Residencial > 5 m e ≤ 10 m

Valor ano (R$)

Valor mês (R$)

Classe

54,00

4,50

AA

96,00

8,00

AB

144,00

12,00

AC

3

3

180,00

15,00

AD

3

3

Residencial > 15 m e ≤ 20 m

216,00

18,00

AE

Residencial > 20 m3 e ≤ 30 m3

276,00

23,00

AF

Residencial > 30 m e ≤ 50 m

300,00

25,00

AG

Residencial > 50 m3 e ≤ 100 m3

420,00

35,00

AH

600,00

50,00

AI

144,00

12,00

AJ

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 5 m e
≤ 10 m3

180,00

15,00

AK

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 10 m3 e
≤ 15 m3

216,00

18,00

AL

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 15 m3 e
≤ 20 m3

276,00

23,00

AM

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 20 m3 e
≤ 30 m3

300,00

25,00

NA

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 30 m3 e
≤ 50 m3

420,00

35,00

AO

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 50 m3 e

600,00

50,00

AP

Residencial > 10 m e ≤ 15 m

3

Residencial – acima de 100 m

3

3

Comercial – Industrial – Utilidade Pública – até 5 m

3

3
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Consumo/faixa
≤ 100 m

Valor ano (R$)

Valor mês (R$)

Classe

1.200,00

100,00

AQ

3

Comercial – Industrial – utilidade Pública – acima
de 100 m3
Fonte: GUARAPAUVA (2018).

Segundo informações da própria Prefeitura Municipal, no ano de 2019 a receita
orçada com a cobrança de taxas e tarifas referente à gestão e manejo de RSU foi
R$7.881.244,41, enquanto o arrecadado foi de R$7.905.086,65. Apesar de o
arrecadado ter sido maior que o orçado, não cobriu os valores de coleta de RSU que
foi de R$12.462.564,36, apresentando um déficit de R$.4.557.477,71. Também fazem
parte das despesas de serviços de manejo de RSU, a coleta de RSS com um valor de
R$411.326,04 e varrição de logradouros públicos com R$4.534.441,51. Desta forma o
valor total de despesas com serviço de manejo de RSU é de R$17.408.331,91, o que
corresponde a 4,63% de toda a despesa corrente (saúde, educação, pagamento de
pessoal, etc.) da Prefeitura Municipal durante o ano de 2019.

6.5.
Identificação de Passivos Ambientais Relacionados à
Disposição de Resíduos Sólidos
Os principais passivos ambientais relacionados à disposição de resíduos sólidos
no Município são o antigo lixão e inúmeras áreas degradas pela disposição irregular
de resíduos ao longo do município, além de áreas em que são realizadas a queima de
resíduos.

6.5.1. Antigo Lixão
O antigo lixão do Município operou entre os anos de 1970 e 211, encontrandose anexo ao atual Aterro Sanitário do Município, possuindo uma área de
aproximadamente 27.758,03 m2 mais 13.311,35 m2 para seu talude.
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Esta área já possui um Projeto Executivo de Recuperação da Área do Lixão
elaborado em 2009, no entanto, o mesmo não foi executado em sua integralidade
(GUARAPUAVA, 2014). As ações executadas foram:


Interrupção no recebimento de resíduos;



Isolamento da área;



Retirada dos catadores;



Sistema de drenagem superficial das águas pluviais;



Cobertura dos resíduos;



Recomposição paisagística, com o plantio de gramíneas e árvores
nativas; e



Monitoramento do lençol freático.

Ainda estão previstas a seguintes etapas a serem executadas:


Retaludamento;



Drenagem de gás;



Sistemas de drenagem de percolados (chorume);

Devido as alterações observadas na área do antigo lixão, principalmente com a
implantação do Aterro Sanitário em área contigua, em 2014 foi sugerida uma
readequação ao projeto de recuperação (GUARAPUAVA, 2014).
Segundo o PERS (2018) a área estava sendo recoberta com a terra retirada da
duplicação da BR-277, além da realização do retaludamento para a estabilização da
área onde os resíduos estão dispostos. Atualmente no local é possível observar a
presença de vegetação rasteira e pequenos arbustos (Figura 131). A sua localização é
apresentada na .
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Figura 131: Vista do antigo lixão (destaque).
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
413

VERSÃO PRELIMINAR

Figura 132: Localização do antigo lixão.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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6.5.2. Áreas Degradadas pela Disposição Irregular de Resíduos
Com os questionários foram identificadas áreas com descarte irregular de
resíduos nos bairros Aldeia, Vila Carli, Conrradinho, São Cristóvão, Bonsucesso, Morro
Alto, Cascavel, dos Estados, Alto da XV, Centro, Santana, Alto Cascavel, Vila Bela,
Batel, Trianon, Santa Cruz, Boqueirão e o distrito de Entre Rios, como observado na
Figura 133. Destaca-se que as mesmas foram levantadas por apontamentos
realizados nos questionários e são áreas pontuais.
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Figura 133: Bairros com descarte irregular de resíduos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Como relatado pelos moradores, há descarte irregular de entulhos e RCC,
resíduos volumosos em terrenos baldios, em vias e até em cursos d’água. Há relatos
de resíduos mal embalados para a coleta ou deixados nas calçadas que os animais
conseguem abrir e espalhar o lixo, e com as águas da chuva, são levados até bueiros
e bocas de lobo – ocasionando em problemas de drenagem.
No passeio localizado às margens da linha ferroviária existe lixo acumulado,
assim como na beira das rodovias e estradas rurais são relatados o descarte de
resíduos de construção, pneus e até móveis usados.
Apesar da quantidade de respostas referente ao descarte principalmente em
terrenos baldios e em calçadas, os moradores relatam a ausência da fiscalização e
responsabilização dos indivíduos que realizam o despejo irregular e consequente
degradação.

6.5.3. Áreas com Queimadas de Resíduos
Em muitos casos relatados no questionário, a queimada de resíduos é uma
consequência do descarte irregular, ocorrendo nos bairros Aldeia, Primavera, Vila
Carli, São Cristóvão, Bonsucesso, Morro Alto, dos Estados, Alto da XV, Centro,
Santana, Vila Bela, Batel, Santa Cruz e Boqueirão, como ilustra a Figura 134. Assim
como nas áreas de descarte irregular, no caso das queimadas são apresentados
também casos pontuais levantados nos questionários.
As queimadas ocorrem após o descarte do lixo e entulho, além da queimada em
áreas com folhagens e galhos de árvores de terrenos, em geral. Segundo a
população, as queimadas ocorrem semanalmente, e em alguns casos, diariamente. A
queima resulta em muita fumaça, prejudicando a visibilidade, assim como a
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qualidade do ar – resultando na piora de problemas respiratórios e muita fuligem nos
arredores.
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Figura 134: Bairros com queima de lixo.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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6.6.

Projetos de Educação Ambiental

A Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em
parceria com diversas empresas e outras secretarias realiza constantes atividades de
educação ambiental, com publico alvo variado, conforme apresentado na sequência.

6.6.1. Projeto Aquarela da Vida
Este projeto teve início no ano de 2017 com término em 2019, contou com a
participação de escolas municipais, visando identificar através de desenhos, a
percepção e interpretação ambiental dos alunos. Em 2017, cada escola apresentou
desenhos de dois alunos do 3º ano do ensino fundamental para avaliação no âmbito
de criatividade, originalidade e interpretação da temática de meio ambiente.
No ano de 2018, as atividades foram realizadas com os alunos do 4º ano do
ensino fundamental, com elaboração de texto visando a identificação da percepção
ambiental. Em 2019, essa percepção foi abordada com a produção de histórias em
quadrinhos, pelos alunos do 5º ano do ensino fundamental.

6.6.2. Festival da Canção Ecológica
O festival foi realizado anualmente com o objetivo de estimular e promover a
participação e a conscientização nas questões ambientais. As canções apresentadas
devem ser inéditas e na temática ambiental, sendo avaliadas em relação à
musicalidade, poema e conteúdo. No ano de 2017 foram apresentadas canções de 12
escolas da rede pública e particular de ensino, sendo os cinco primeiros lugares
premiados com troféu e valores em dinheiros, dependendo da sua colocação. Nos
anos de 2018 e 2019 não ocorreu o festival.
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6.6.3. Projeto Reciclando para a Vida
O projeto reciclando para a vida é voltado para os operadores ecológicos, os
quais no ano de 2017 eram em 439. Este projeto tem por objetivo, o
desenvolvimento de ações por parte da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da
Promoção Social para esclarecimento da importância da manutenção e limpeza no
seu bairro, cuidados de higiene da família, tratamento com animais e correto
armazenamento dos materiais coletados. O projeto foi finalizado no ano de 2019.

6.6.4. Carrinhos Ecológicos
Nos anos de 2015 e 2017 foram entregues pela Secretaria de Meio Ambiente,
200 carrinhos ecológicos, sendo 100 em cada ano. Os recursos foram obtidos através
dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esta ação faz parte do Plano
Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que visa proporcionar mais
qualidade no trabalho dos operadores, além de um melhor atendimento à população
e uma cidade mais limpa e sustentável. Este projeto também teve sua finalização no
ano de 2019.

6.6.5. Programa Parque Escola
Este programa tem como objetivo promover ações de orientações educativas e
adoção de atitude práticas e sustentáveis em prol da conservação da natureza, tendo
como público alvo alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino. Dentre
os objetivos específicos destacam-se os proposição de cursos de capacitação de
professores, promoção de ações educativas por meio de oficinas de educação
ambiental, utilização de trilhas interpretativas pra ressaltar a importância da unidade
de conservação, possibilitando melhor contato entre homem e natureza, além de
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desenvolvimento de ações e atividades de educação ambiental com os moradores do
entorno do Parque Municipal das Araucárias.
O programa é desenvolvido desde 2013, pela equipe de Educação Ambiental da
Prefeitura Municipal que aborda temas como: biodiversidade, mata ciliar, fauna,
problemas ambientais e a importância da separação dos resíduos sólidos.

Figura 135: Programa Parque Escola.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

6.6.6. Trilha Orientada
Este projeto de Educação Ambiental é realizado na Unidade de Conservação,
Parque das Araucárias, com objetivo de demonstrar a relação ao ecossistema local e
as inter-relações desse com a sociedade. Estas visitas não são consideradas apenas
um passeio, mas uma forma de aprendizagem, alcançando resultados significativos
através da interação entre o homem e a natureza. Além das escolas da região, o
programa atende a comunidade em geral.
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Figura 136: Trilha orientada no Parque das Araucárias.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

6.6.7. Trilha da Lua Cheia
Além das atividades diurnas no Parque das Araucárias, com as trilhas orientadas,
também existe a possibilidade de uma trilha noturna, em períodos de lua cheia de 2 a
3 vezes por ano, para contemplação da natureza. Esta atividade é uma parceria entre
a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Ambiental, visando fomentar a importância
da Unidade de Conservação e conscientização sobre questões ambientais.
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Figura 137: Trilha da Lua Cheia.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

6.6.8. Palestras nas Escolas e nas Empresas
As palestras nas escolas visam a sensibilização dos alunos e discussões sobre a
percepção da importância dos recursos naturais existentes, propiciando uma
mudança comportamental visando uma interação sustentável com o meio em que
vivemos e a sua preservação para gerações futuras. Estas palestras ocorreram nas
redes municipais, estaduais e privadas do Município.
Além das escolas, também são realizadas palestras pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente no âmbito empresarial. Estas palestras possuem o foco em resíduos
sólidos e reciclagem, visando uma melhor compreensão dos processos de interação
da sociedade civil com o meio ambiente.
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Figura 138: Palestra realizada em escola.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

6.6.9. Formando pela Natureza
Este projeto tem por objetivo possibilitar a professores, merendeiras e auxiliares
de serviços um melhor entendimento do lugar em que vivem, além da percepção das
potencialidades ambientais e sociais do município, através do reconhecimento de
algumas potencialidades e problemas ambientais da região. Os participantes
participam de atividades para reconhecer algumas potencialidade e problemas
ambientais da sua região. Também utilizou-se de questões referentes a educação
ambiental e meio ambiente para os professores, visando compreender as noções dos
mesmos sobre o tema.

6.6.10.

Feira Solidária

Este programa foi lançado em 2014 pela própria Prefeitura Municipal, com
parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência e
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Desenvolvimento Social, Secretaria de Agricultura, CAMUG (Central de Associações
Rurais de Guarapuava) e RECICLASOL.
Na feira, cada pessoa pode trocar cinco quilos de material reciclado por um
quilo de alimento. Ela ocorrer duas vezes por semana em bairros intercalados: Adão
Kaminski, Vila Karen, São José, Bonsucesso, Paz e Bem, Jardim das Américas, Colibri,
Mansueto, Campo Velho, Boqueirão, Xarquinho, Feroz, Primavera, Planalto, Vila Bela,
São Miguel e distritos de Palmeirinha e Entre Rios.

6.6.11.

Datas comemorativas

Dia Mundial da Água (22 de março)
As atividades desta data visam a discussão na busca de soluções relacionadas
ao uso e conservação da água, essencial para a manutenção das diferentes formas de
vida existentes. São realizadas parcerias com várias instituições e através de
programações especiais são desenvolvidas atividades de acordo com o tema
propostos pelo Ministério do Meio Ambiente daquele ano.

Dia do Trabalhador (01 de maio)
No dia do trabalhador, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente passa
informações sobre a descentralização ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos
e programa da coleta seletiva Jogue Certo, abordando assim, a mudança de atitude
com o tema: “Eu assumo o meu papel, o meu metal e o meu plástico e o meu vidro e
você?”
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Semana do Meio Ambiente
Desde 2013 é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, a semana de Meio
Ambiente, com realizações de palestras, atividades lúdicas com as escolas municipais,
oficinas para a comunidade e acadêmicos, mesa redonda, além de um mutirão de
descarte de resíduos eletroeletrônicos, sempre abordando o tema da semana. A
semana tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre sua responsabilidade
perante a problemática ambiental e a importância da preservação dos recursos
naturais.

Dia da Árvore (21 de setembro)
Para chamar a atenção da importância da árvore para o meio que estamos
inseridos, são realizadas atividades diversificadas no Parque Municipal das Araucárias.

Figura 139: Plantio de muda no Lago das Lágrimas.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).
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Dia do Rio (24 de novembro)
O objetivo desta comemoração é mostrar aos moradores a preservação,
proteção e recuperação das nascentes. No ano de 2019 foi realizada atividade
especial, oficina Proteção de Nascente, com a comunidade quilombola Paiol de Telha,
a qual foi coordenada pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de
Agricultura e Turismo e o curso técnico em Meio Ambiente do Colégio estadual
Francisco Carneiro Martins.

Figura 140: Proteção à nascente na comunidade Paiol de Telha.
Fonte: GUARAPUAVA (2020).

6.7.

Aspectos da Gestão Pública de Resíduos Sólidos

Dentre as respostas observadas nos questionários (APÊNDICE 1) algumas delas
referem-se às questões legais, entre elas, uma maior fiscalização, cobranças de taxas,
melhorias relacionadas à varrição, implantação de novas tecnologias no município, e
principalmente a implantação de programas de educação ambiental para
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conscientização da população, uma vez que na maioria das vezes não sabe como
separar ou onde destinar cada tipo de resíduo.
Desta forma, são destacadas as seguintes sugestões relacionadas à gestão dos
resíduos:


Recebimento de incentivos financeiros ou redução de imposto para
realização da reciclagem, para uma maior adesão da população;



Repasse de maiores informações à população sobre como deve ser o
armazenamento e a destinação de cada tipo de resíduos;



Campanhas de educação ambiental relacionada à legislação vigente e
as responsabilidade de cada um;



Campanhas de educação ambiental sobre a importância do descarte
correto de todos os tipos de resíduos:



Maior contato do poder
acompanhamento e fiscalização;



Incentivo à compostagem e até mesmo adoção da técnica pela
Prefeitura para descarte de orgânicos:



Multas para a não separação dos resíduos, principalmente dos
recicláveis;



Implantação de um canal de ouvidoria (através de aplicativo),
relacionado aos resíduos, para que a população possa fazer sugestões e
reclamações, além de receber informações de coleta;



Realizar maior fiscalização e implantação e multas, pois são observadas
muitas queimadas e descarte irregular de resíduos no Município;



Reclamações dos valores de taxas, uma vez que no Centro a coleta
ocorre diariamente e nos demais bairro esta coleta ocorre em dias
alternados, mas a taxa paga é a mesma;



Orientações em relação à destinação dos animais mortos;



Valor da taxa muito alto para o serviço prestado;



Divulgação dos locais de coleta de resíduos com logística reversa; e



Realização de parcerias da Prefeitura com Centros Universitários e
Faculdades.

público

através

de

instruções,
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Ainda sobre a educação ambiental, a divulgação em redes sociais é a
considerada como mais efetiva pela população, correspondendo a 33%, seguida de
propagandas em TV e disponibilização de vídeos em whatsapp (ambas com 20%). De
acordo com as respostas dos questionários, a forma considerada menos eficiente é a
de palestras presenciais com apenas 5%.

6.8.

Atualização do Plano

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado no ano
de 2012, apresentou alguns objetivos e metas para o sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, sendo elas:


Implantar as próximas células do aterro sanitário, Já em 2012 será
implantada a segunda até o final de vida útil do mesmo se chegará ao
total de 8 células;



Executar o projeto de recuperação ambiental da área do lixão. O projeto
já é uma realidade. Buscar-se-á agora financiamento para a execução
do mesmo;



Incentivar a criação de Aterros Sanitários Privados, principalmente os
destinados a resíduos industriais, entre outros;



Ampliar a área do aterro sanitário, visto a vida útil estar prevista para
até o ano de 2020;



Redução dos resíduos sólidos que estão sendo enviados para o aterro
sanitário mediante conscientização da população e eficiência e
ampliação da coleta seletiva, bem como na redução do consumismo
desenfreado da atualidade;



Adequar a periodicidade da coleta convencional domiciliar com a
geração de resíduos das residências, diminuindo assim custos;



Sistematizar os serviços de limpeza urbana através de estudos e
parcerias entre os envolvidos em todas as etapas dos serviços;



Promover e divulgar uma visão sistêmica de gestão, levando sempre em
consideração as variáveis ambientais, sociais, econômicas, culturais,
tecnológicas e de saúde pública;
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Modernizar periodicamente o modelo de gestão atendendo às
tendências que surgirem como soluções mais eficientes e viáveis;



Encontrar soluções sustentáveis do ponto de vista técnico, econômico e
ambiental para coleta e destinação final dos resíduos tóxicos
domiciliares;



Implantação de novos ecopontos ou PEVs (Pontos de Entregas
Voluntárias) para resíduos especiais. Guarapuava já possui Ecopontos
de pilhas, baterias, pneus, óleo de fritura e medicamentos vencidos, no
entanto, falta solução para lâmpadas, eletrônicos, tintas, entre outros;



Ampliar a coleta seletiva, aumentando o volume e a comercialização de
materiais recicláveis, com a abertura de novos postos de trabalho, tanto
na coleta seletiva como na triagem;



Ampliar a participação da população na coleta seletiva de lixo,
diminuindo o volume depositado no aterro sanitário;



Manter e ampliar programas e projetos de educação ambiental, o que
contribui significativamente para a preservação da limpeza e qualidade
de vida na cidade, pois é necessário que toda a sociedade também
internalize esse novo conceito, esta visão integrada, pois afinal é ela
também a grande parceira na preservação da cidade limpa;



Fortalecer a categoria dos operadores ecológicos com aumento
considerável de renda e consequentemente a melhoria da sua
qualidade de vida;



Incentivar a vinda de empresas de reciclagem para o Município,
diminuindo assim as distâncias entre os resíduos gerados e sua
transformação em novos produtos;



Fomentar a iniciativa privada para reaproveitamento dentro de um
Sistema de Gestão Sustentável de resíduos da construção civil, resíduos
industriais, químicos e de serviços;



Fomentar a atuação da vigilância sanitária na fiscalização e controle de
resíduos químicos, industriais e hospitalares;



Promover um aproveitamento mais adequado de resíduos vegetais com
a aquisição de picar e transformação dos resíduos vegetais pela
compostagem;



Executar Plano de Urbanização Municipal visando adequação das
espécies de arborização utilizadas aos princípios de acessibilidade;
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Estabelecer políticas públicas que promovam o adequado manejo de
resíduos, adequando a legislação municipal, no que se refere a resíduos
sólidos, às novas realidades técnicas, econômicas e ambientais e ainda
às legislações federais e estaduais afins, sempre que necessário;



Manter, recuperar e ampliar as infraestruturas necessárias
funcionamento do sistema de gestão de resíduos sólidos;



Elaborar e implementar Plano Municipal Integrado de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil (RCC) de acordo com a Resolução
CONAMA nº 307/2002.



Cidade mais limpa e aumento na qualidade de vida da população e
ambiental.

ao

Destaca-se que algumas das metas não foram cumpridas e outras foram
cumpridas apenas parcialmente, desta forma este PMGIRS irá revisar todas as metas
apresentadas anteriormente e atualiza-las, estabelecendo novo cronograma e
metodologia para cumprimento das mesmas.
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7. PROPOSIÇÃO PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE LIMPEZA URBANA
O planejamento estratégico do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Guarapuava, realizado a partir do estudo de cenários
de desenvolvimento no Município teve o objetivo de planejar a gestão pública dos
serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
O Plano operacionaliza-se por meio de diretrizes estratégicas, políticas e
programas aqui descritos. Este capítulo utiliza da etapa prognóstica para, dado o
diagnóstico realizado, contemplar as modificações, ampliações e melhorias
necessárias à coleta e destinação de resíduos sólidos, através de programas
específicos.
Os programas correspondem às metas de planejamento, ou seja, são
desenhados de forma a se atingir o quanto se quer, assim como o quanto se faz, ou
seja, é o elemento que permite inferir parâmetros de medição ao alcance dos
objetivos. Uma diretriz importante nesta questão é a melhoria nas taxas de
destinação correta dos resíduos.
Para que as propostas ora realizadas tenham a devida eficiência, eficácia e
efetividade, além de partirem da análise integrada do diagnóstico e do prognóstico,
também foram considerados: i) recursos municipais, estaduais e nacionais
disponíveis; ii) estrutura atual do setor no Município e a integração com outas áreas e
setores da Prefeitura; iii) legislação, e por fim, porém não menos importante: iv)
interesses, prioridades e necessidades identificadas pela participação popular.
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7.1.

Objetivos

Os objetivos são as diretrizes macros, ou seja, aquelas que representam as
intenções maiores do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e que podem
ser executados em longo prazo. Para a proposição dos programas, projetos e ações
devem ser observadas as diretrizes nacionais e princípios fundamentais definidos em
legislação.
Baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as diretrizes devem
seguir a pirâmide invertida (Figura 141), priorizando a não geração, seguidas pela
redução na geração, reutilização, reciclagem e apenas após todas estas alternativas a
recuperação energética (tratamento do resíduo sólido) e disposição final.

não geração
redução de geração
reutilziação
reciclagem
recuperação
energética
disposição
final
Figura 141: Pirâmide invertida da gestão integrada de resíduos sólidos
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Uma cidade sustentável tem na gestão dos seus resíduos sólidos um dos pilares
para a estrutura de suas ações para com o meio ambiente, permeando entre outros,
os seguintes objetivos:


Incentivar, sensibilizar e motivar a população local a adotar pratica de
redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos;



Estruturar e qualificar a gestão pública municipal de resíduos sólidos;



Promover a coleta seletiva de resíduos de acordo com sua classificação
quanto à origem, tratamento e disposição final adotada;



Universalizar a coleta seletiva no Município;



Reduzir o volume de resíduos enviados para a disposição final,
privilegiando a redução, reutilização, tratamento e reciclagem;



Agregar valor aos materiais recicláveis para comercialização através de
processos de transformação, gerando emprego e renda, além de
ganhos ambientais com a economia de matérias primas virgens;



Promover a inclusão social de catadores de materiais recicláveis;



Responsabilizar grandes geradores para tratamento e destinação final
dos resíduos gerados nas suas atividades, desonerando a população em
geral destes custos que são oriundos de atividades econômicas
privadas.

7.2.

Definição de Responsabilidades

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto
Regulamentador nº 7.404/2010, instituíram a responsabilidade compartilhada dos
geradores de resíduos e a logística reversa de resíduos e embalagens pós-consumo.
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o conjunto
de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e titulares dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos
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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.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos também estabelece a obrigatoriedade
da

elaboração

de

Planos

de

Gerenciamento

de

Resíduos

Sólidos

para

estabelecimentos geradores de resíduos de serviços públicos de saneamento básico,
de resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais gerados nos processo
produtivos, geradores de resíduos de construção e de serviço de transporte
originários em portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários
e passagem de fronteira, assim como para estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços que gerem resíduos perigosos e/ou que não sejam equipados
aos resíduos domiciliares.
As responsabilidades a serem exercidas por estes geradores compreendem a
segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos gerados nas suas atividades. As atividades que venham a ser desenvolvidas
pelo poder público municipal devem ser cobradas do gerador.
Desta forma, o planejamento das ações para a gestão de resíduos nos
municípios deve considerar os aspectos da responsabilidade compartilhada,
estabelecendo as obrigatoriedades dos geradores de resíduos no Município,
limitando as ações do poder público municipal garantindo o uso de recursos públicos
apenas na execução de serviços sob sua responsabilidade.
Para definição das responsabilidades na gestão de resíduos no Município de
Guarapuava foram definidas as responsabilidade da população, do poder público
municipal e geradores privados, separados em pequenos e grandes geradores,
conforme Tabela 107, onde a destinação ambientalmente adequada inclui os
sistemas de reaproveitamento, tratamento e disposição final adequada. Estas
definições subsidiarão o planejamento estratégico deste PMGIRS.
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Tabela 107: Responsabilidades na coleta e destinação de resíduos.
Poder Público Municipal
Responsabilidades
Elaborar e implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS;
Definir, em lei municipal, grande gerador de RSU, RCC, Resíduos verdes e volumosos;
Oferta coleta (regular e de recicláveis) para os pequenos geradores de RSU;
Ofertar coleta de RCC, resíduos verdes e volumosos para pequenos geradores;
Providenciar destinação ambientalmente adequada dos resíduos coletados, na forma estabelecida da PNRS;
Fiscalizar e monitorar a geração e destinação dos resíduos de grandes geradores;
Segregação, acondicionamento, disposição para coleta ou destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados pelos estabelecimentos públicos
municipais.
Responsabilidades
Tipos de resíduos

Domiciliares
(orgânico + rejeito)

Recicláveis

População
Acondicionamento e
disposição adequados para
coleta pública
Segregação na fonte,
acondicionamento e
disposição adequada para
coleta pública

Prefeitura
Coleta e destinação
ambientalmente adequada;
Fiscalização dos grandes
geradores
Coleta e destinação
ambientalmente adequada;
Fiscalização dos grandes
geradores

Pequenos geradores

Grandes geradores

Acondicionamento e
destinação ambientalmente
adequados para coleta pública

Acondicionamento, coleta
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte,
acondicionamento e
destinação ambientalmente
adequada para coleta pública

Segregação na fonte,
acondicionamento e
destinação ambientalmente
adequada
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Responsabilidades
Tipos de resíduos

População

Prefeitura

Pequenos geradores

Grandes geradores

Limpeza pública

Segregação e disposição
adequada dos resíduos em
lixeiras e contentores

Execução de serviços e
destinação final de resíduos

-

-

Verdes

Agendamento de coleta ou
transporte até o PEV (ambos
em pequeno volume)

Agendamento de coleta ou
transporte até o PEV

Coleta, transporte e
destinação ambientalmente
adequada

Agendamento de coleta ou
transporte até o PEV

Coleta, transporte e
destinação final
ambientalmente adequada

Acondicionamento, transporte
e destinação ambientalmente
adequada

Acondicionamento, transporte
e destinação ambientalmente
adequada

Acondicionamento, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Acondicionamento, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Construção Civil (RCC)

Agendamento de coleta ou
transporte até o PEV (ambos
em pequeno volume)

Serviços de Saúde (RSS)

Transporte até uma unidade
pública de saúde ou
estabelecimento comercial
credenciado

Serv. Públicos de
Saneamento Básico
(RSAN)

Esvaziar o sistema de
tratamento individual com
empresa licenciada (para os
casos que possuem

Coleta e destinação
ambientalmente adequada
(para pequenos geradores);
Fiscalização dos grandes
geradores
Coleta e destinação
ambientalmente adequada
(para pequenos geradores);
Fiscalização dos grandes
geradores
Acondicionamento, transporte
e destinação ambientalmente
adequada (estabelecimentos
públicos);
Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)
Fiscalização dos geradores
(pequeno e grande)
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Responsabilidades
Tipos de resíduos

População

Prefeitura

Pequenos geradores

Grandes geradores

Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

tratamento de esgoto
individual)
Industriais (RSI)

Serviços de Transporte
(RST)

-

-

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação (para
serviços operados pelo poder
público municipal);
Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)

Agrossilvopastoris (RSA)

-

Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Mineração (RSM)

-

Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Resíduos com logística
reversa obrigatória
(RSLO)

Segregação na fonte e
retorno dos resíduos
estabelecimentos
credenciados

Fomento à implantação dos
pontos de coleta;
Fiscalização dos fluxos de
resíduos

Segregação e retorno dos
resíduos a estabelecimento
credenciado ou destinação
ambientalmente adequada

Segregação e retorno dos
resíduos a estabelecimento
credenciado ou destinação
ambientalmente adequada

Volumosos (RSV)

Agendamento de coleta ou
transporte até o PEV (ambos

Coleta, tratamento e
destinação ambientalmente

Agendamento de coleta ou
transporte até o PEV (ambos

Coleta, transporte e
destinação ambientalmente
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Responsabilidades
Tipos de resíduos

População

Prefeitura

Pequenos geradores

Grandes geradores

em pequeno volume)

adequada (para pequenos
geradores);

em pequeno volume)

adequada

Segregação,
acondicionamento, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação,
acondicionamento, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Segregação na fonte, coleta,
transporte e destinação
ambientalmente adequada

Fiscalização dos grandes
geradores

Cemiteriais (RSC)

-

Segregação,
acondicionamento, coleta,
transporte e destinação final
ambientalmente adequada
(cemitérios públicos);
Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)

Óleos Comestíveis

Segregação na fonte e
transporte até
estabelecimentos
credenciados

Fiscalização dos geradores
(pequenos e grandes)
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Desta forma, este plano elenca programas, projetos e ações para os serviços
públicos de coleta e destinação de resíduos sob responsabilidade do poder público
municipal e define ações para serem executadas por geradores no gerenciamento
adequado dos resíduos gerados nas suas atividades, assim como estabelece
mecanismos de monitoramento e fiscalização para os serviços públicos e atividades
privadas na gestão de resíduos sólidos.
Ressalta-se que, ao definir as responsabilidades, a Lei nº 12.305/2010 veda ao
poder público municipal a realização de qualquer uma das etapas de gestão de
resíduos de responsabilidade dos geradores obrigados a implementar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Para a definição das regras de coleta de resíduos sólidos pelo poder público
municipal, foram utilizadas as seguintes definições de geradores:


Resíduos sólidos urbanos (RSU): até o máximo de 120 L/d;



Resíduos de construção civil (RCC): até 1 m3/ano, desde que
devidamente ensacados;



Resíduos volumosos (RSV): até uma peça por mês; e



Resíduos verdes: até o volume compatível com
acondicionamento para coleta, de cerca de 2 m3/mês.

7.3.

o

devido

Metas e Indicadores

A definição de objetivos e metas para o PMGIRS de Guarapuava se dá pela
análise e incorporação de importantes fontes de referência como o Plano Nacional de
Resíduos de Sólidos e o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná.
As metas foram definidas de curto, médio e longo prazos. Os objetivos
expressam soluções para os problemas identificados no diagnóstico, assim como
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para fortalecer as potencialidades surgidas, já as metas expressam os objetivos em
termos de resultados, devendo ser mensuráveis e propostas de forma gradual,
preferencialmente apoiada em indicadores (FUNASA, 2018).
A definição de objetivos, metas e propostas no sentindo de buscar a
universalização dos serviços de manejo de resíduos e limpeza pública em Guarapuava
é considerada uma das principais etapas, pois é onde se determina o que e como se
quer o futuro dos resíduos sólidos no Município.
Após a realização deste planejamento é iniciada a sua execução, sendo
necessário estabelecer mecanismos e procedimento para monitoramento da eficácia,
eficiência e efetividade da implantação do plano, bem como da garantia da prestação
de serviços de qualidade. Além disso, estes mecanismos e procedimentos
possibilitam a assistência técnica e gerencial em resíduos sólidos no Município, pelos
órgãos regionais, estaduais e federais, quando existentes.
Devem ser realizadas revisões periódicas para que possam ocorrer ajustes e
adaptações ao longo do processo de execução do Plano, com o objetivo de enfrentar
os desafios de possíveis mudanças de cenário econômico, necessidades sociais e
variações

climáticas,

por

exemplo.

Este

desenvolvimento

de

sistema

de

monitoramento representa avanço necessário à melhora da governança pública, pois
incentiva a tomada de decisões com base nos acontecimentos para que as ações
corretivas possam ser iniciadas em tempo hábil e planos de alocação de recursos
possam ser alterados de acordo.
A definição de indicador deve garantir que ele seja confiável e estável,
mantendo-se assim o nexo da causalidade ao longo do tempo. Os indicadores devem
ser estáveis no sentido de que devem manter a relação de causalidade ao longo do
tempo; e confiáveis por serem capturados, da melhor forma possível, com a mínima
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interferência do ambiente, isso é, isolando-se assim a performance do Plano em
questão.
As metas foram estabelecidas de forma a atender os objetivos específicos,
garantindo seu acompanhamento através de indicadores, conforme apresentado na
Tabela 108.
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Tabela 108: Metas estabelecidas para o Município de Guarapuava.
Prazos
Metas

Indicador

Imediato

Curto

Médio

Longo

2021-2022

2023-2024

2025-2028

2029-2040

Reestruturar o sistema de gestão municipal de
resíduos sólidos e limpeza urbana

Criação do departamento de resíduos sólidos,
centralizando atribuições, equipe e orçamento

100%

100%

100%

100%

Possuir arrecadação suficiente para custear
todas as despesas dos serviços de gestão de
resíduos sólidos

Percentual de gastos custeados pela taxa de
arrecadação

63%

100%

100%

100%

Universalizar a coleta regular de resíduos
domiciliares (incluindo comunidades rurais)

Percentual da população total com celta regular
de resíduos domiciliares

95%

100%

100%

100%

Universalizar a coleta seletiva de recicláveis
(incluindo comunidades rurais)

Percentual da população total com coleta
seletiva de recicláveis

60%

70%

80%

100%

Reduzir em 10%, por meio da educação
ambiental, a taxa de geração per capita de
resíduos

Percentual de redução per capita em relação à
geração atual

0%

3%

6%

10%

Taxa de geração de RSU (0,800 kg/hab.dia)

Aumentar a fração de recicláveis coletados em
relação ao total de resíduos coletados no
Município

Percentual de resíduos recicláveis coletados em
relação ao total de resíduos coletados

4%

9%

15%

25%

Ter 100% dos resíduos verdes com
aproveitamento pelo Município

Percentual de resíduos coletados não destinado
ao aterro

25%

50%

100%

100%

Diminuir a quantidade de rejeitos gerados nas
unidades de triagem

Percentual de rejeitos gerados na triagem de
recicláveis

35%

32%

29%

25%

Ter 100% dos catadores atualmente

Percentual de catadores cadastrados e

0%

25%

50%

100%

PMGIRS/GUARAPUAVA
444

VERSÃO PRELIMINAR
Prazos
Metas

Indicador

Imediato

Curto

Médio

Longo

2021-2022

2023-2024

2025-2028

2029-2040

cadastrados integrados em sistemas formais de
trabalho

integrados em sistemas formais de trabalho

Reduzir em 30% a quantidade de resíduos
sólidos urbanos destinados em aterro sanitário

Quantidade (t) de resíduos depositados no
aterro em comparação com o ano 2020

0%

5%

20%

30%

Ter 100% das atividades licenciadas
respondendo ao sistema de informação sobre
resíduos sólidos

Percentual de empresas licenciadas
respondendo ao sistema de informações

25%

50%

75%

100%

Ter 100% dos geradores de RSAN destinando
os resíduos adequadamente

Percentual de estabelecimentos geradores de
RSAN com destinação adequada

100%

100%

100%

100%

Reabilitar 100% das áreas degradadas por
resíduos identificadas no diagnóstico

Percentual das áreas degradadas reabilitadas

0%

50%

100%

100%

Aumentar a porcentagem de área atendida
pelos serviços de limpeza urbana

Percentual de área atendida pelos serviços de
limpeza urbana

2,5%

5%

10%

15%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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7.4.

Programas, projetos e ações

As propostas do PMGIRS para os programas, projetos e ações são apresentadas
na sequência, expressando a clareza da sua vinculação com o que foi revelado no
diagnóstico e pactuado no prognóstico como alternativas de soluções para
equacionar os principais problemas e deficiências do Município em relação aos
resíduos sólidos.
Os programas são apresentados conforme descrição a seguir:


Objetivos: o programa
anteriormente;

atende

a

qual

objetivo

estabelecido



Justificativa: representa o cenário atual, ou a qual problema/deficiência
apresentada no diagnóstico;



Metas: indica qual meta estabelecida anteriormente o programa atende,
juntamente com os indicares e prazos;



Projeto: é um conjunto de operações que resultam na expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental, e que são limitados no
tempo.



Ação: são atividades de execução permanente, ou seja, operações
contínuas para a manutenção da ação governamental.



Natureza: pode ser classificada como estruturante (ligada à gestão) ou
Estrutural
(ligada
à
implantação/ampliação
de
sistemas,
operação/manutenção de infraestrutura);



Responsabilidade: quem será o responsável por aquela ação.

Para este PMGIRS foram propostos seis programas, conforme apresentado na
Figura 142 a seguir. Os programas definidos tratam da gestão pública para
gerenciamento de resíduos, dos serviços de coleta seletiva de todas as tipologias de
resíduos sob responsabilidade do poder público municipal, da destinação
ambientalmente adequada para cada tipologia de resíduo, da recuperação de áreas
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degradas por disposição de resíduos sólidos, da comunicação e educação ambiental
direcionada ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos e da limpeza urbana.

Figura 142: Relação dos Programas propostos.

A seguir será apresentado o detalhamento de cada um dos programas
propostos neste PMGIRS.
Tabela 109: Programa de Aprimoramento da Gestão Municipal em Resíduos Sólidos.
Programa

Programa de Aprimoramento da Gestão Municipal em Resíduos
Sólidos

Objetivos

Aprimorar a gestão municipal em resíduos sólidos quanto aos serviços
públicos prestados e quanto às ações de monitoramento e fiscalização de
geradores e destinadores privados
Cenário atual (justificativa)

- Responsabilidade e orçamento para execução dos serviços de coleta e destinação de resíduos e de
limpeza urbana divididos entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras. Secretaria de
Saúde é responsável pelos resíduos de serviços de saúde;
- A divisão de atribuições entre as secretarias dificulta a execução adequada dos serviços, com
contratações que não preveem a fiscalização adequada dos serviços prestados;
- A arrecadação obtida com a taxa cobrada dos usuários dos serviços públicos de coleta e destinação
de resíduos não cobre os gastos com os serviços prestados, com um déficit de mais de R$4,5 milhões.
- Existem fragilidades no sistema de fiscalização dos serviços prestados ao poder público municipal:
como a falta de rastreamento das frotas de coleta de resíduos, com muita reclamação da população
pela falta de regularidade dos serviços de coleta.
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- Elevada geração de rejeitos na triagem de recicláveis operada pela RECICLASOL (cerca de 35%);
- Contrato de prestação de serviços com a SURG com vencimento em dezembro de 2020 e com a
RECICLASOL em maio de 2021.
- Falta de informações sistematizadas sobre geração e destinação de resíduos gerados em
estabelecimentos
comerciais,
industriais,
prestadores
de
serviços,
empreendimentos
agrossilvopastoris, de saúde ou de saneamento.
- A falta de um sistema de controle sobre o que é gerado e onde são destinados os resíduos
favorecem a ocorrência de irregularidades, como a destinação irregular do lodo da estação de
tratamento de água diretamente no corpo receptor ou ainda o recebimento de uma quantidade de
resíduos em aterro privado superior ao permitido na licença ambiental do empreendimento.
- Inexistência de classificação quanto aos grandes geradores de resíduos.
- Prefeitura realiza coleta de resíduos similares aos domiciliares de todos os geradores privados,
independente do volume gerado. Atualmente, estima-se que mais de 6% do que é coletado pela
coleta pública é proveniente de grandes geradores, ocasionando um custo de cerca de R$900 mil/ano
entre coleta e destinação final.
Metas

Indicadores

Reestruturar o sistema
de gestão municipal de
resíduos sólidos e
limpeza urbana

Criação do
Departamento de
Resíduos sólidos,
centralizando
atribuições, equipe e
orçamento.

Possuir arrecadação
suficiente para custear
todas as despesas dos
serviços de gestão de
resíduos sólidos
Ter 100% das atividades
licenciadas respondendo
ao sistema de
informações sobre
resíduos sólidos

Percentual de gastos
custeados pela taxa de
arrecadação

% de empresas
licenciadas respondendo
ao sistema de
informações

Prazo
Imediato

Curto

Médio

Longo

100%

100%

100%

100%

63%

100

100

100%

25

50

75

100

Projetos

Ações

Natureza

Responsabilidade

1. Normatizar a gestão
municipal em resíduos sólidos

Aprovação
da
Política
Municipal de Resíduos Sólidos

Estruturante

Imediato

2. Centralizar a gestão e o
gerenciamento de resíduos
sólidos

Criação do Departamento de
Resíduos Sólidos - DRS na
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente com funções de
planejamento, contratação e
execução de serviços públicos
de manejo de resíduos sólidos
e limpeza urbana, fiscalização

Estruturante

Imediato
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de
serviços
contratados,
monitoramento e fiscalização
de geradores e destinadores
de resíduos sólidos

3. Estabelecer o equilíbrio
financeiro

Definição do quadro de
funcionários do departamento
e transferência de funcionários
e de orçamento relacionados
com resíduos sólidos de outras
Secretarias para a Secretaria de
Meio Ambiente

Estruturante

Imediato

Contratação
necessária

Estruturante

Imediato

Transferir os contratos e a
gestão de contratos de
gerenciamento de resíduos de
outras
Secretarias
ou
departamentos para a SEMAG

Estruturante

Imediato

Atualizar do site da Prefeitura
com as responsabilidades da
SEMAG

Estruturante

Imediato

Divulgar em mídias digitais a
atualização
das
responsabilidades da SEMAG

Estruturante

Imediato

Definição em lei dos grandes
geradores de resíduos sólidos
(Resíduos
Domésticos,
Resíduos de Construção Civil,
Resíduos Verdes, Resíduos
Volumosos)

Estruturante

Imediato

Realizar audiência pública
congregando
geradores,
empresas
de coleta,
de
tratamento e de disposição
final de resíduos sólidos para
apresentar as novas regras
estabelecidas
e
buscar
colaborar com a adequação da
destinação de resíduos de
grandes geradores

Estruturante

Imediato

Adequar progressivamente no
tempo o valor da taxa de
coleta buscando o equilíbrio
entre o valor gasto e o valor
arrecadado

Estruturante

Permanente

de

equipe
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4. Implementar o Sistema de
Informações Municipais em
Resíduos Sólidos

Revisar regramento legal sobre
a
cobrança
da
taxa
diferenciando o valor pago
pelos
grandes
geradores
quando
estes
decidirem
permanecer
utilizando
os
serviços públicos de coleta e
destinação final de resíduos,
definindo a cobrança por
unidade habitacional no caso
de condomínios residenciais
ou de apartamentos

Estruturante

Imediato

Estudar e estabelecer desconto
na taxa para as regiões
atendidas
pela
coleta
conteinerizada

Estruturante

Curto

Estudar
e
estabelecer
metodologia de
cobrança
proporcional à quantidade de
resíduos gerada por gerador

Estruturante

Curto

Implantar sistema de cobrança
proporcional à quantidade de
resíduos gerada por gerador

Estruturante

Médio

Criar sistema de informações
online
para
registro
de
informações sobre todas as
tipologias de resíduos sólidos
para todos os geradores do
Município

Estruturante

Imediato

Definição
em
lei
da
obrigatoriedade
para
os
geradores
de
resíduos
existentes
no
território
municipal de responderem ao
sistema
de
informações
semestralmente

Estruturante

Imediato

Notificar
geradores
para
preenchimento do Sistema

Estruturante

Curto

Realizar audiência pública para
solução de dúvidas sobre o
Sistema

Estruturante

Curto

Elaborar cartilha orientadora
de como preencher o sistema

Estruturante

Curto

Alimentação

Estruturante

Permanente

constante

do
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sistema de informações com
dados
referentes
ao
gerenciamento de resíduos
sólidos sob responsabilidade
do município

5. Sistematizar o serviço de
fiscalização em resíduos
sólidos

Acompanhar anualmente as
metas
estabelecidas
no
PMGIRS a partir dos dados do
sistema de informações

Estruturante

Permanente

Divulgar
anualmente
estatísticas do Sistema

Estruturante

Permanente

Implementar
ações
de
fiscalização em geradores,
transportadores e destinadores
de resíduos baseado nos
dados
e
informações
apresentados no Sistema de
Informações Municipal em
Resíduos Sólidos

Estruturante

Permanente

Criar
agenda
de
monitoramento
dos
empreendimentos
privados
para
enquadramento
dos
mesmos como pequenos ou
grandes
geradores
de
resíduos,
baseado
nas
informações apresentadas nos
planos de gerenciamento de
resíduos e nas informações do
serviço de coleta regular de
resíduos

Estruturante

Imediato e
Permanente

Notificar
empreendimentos
privados cadastrados como
grandes geradores

Estruturante

Permanente

Elaborar e divulgar cartilha de
orientação para adequação de
grandes geradores

Estruturante

Imediato

Fiscalizar a limpeza de terrenos
baldios

Estruturante

Permanente

Monitorar o licenciamento de
empreendimentos
potencialmente causadores de
impacto ambiental baseado
nos alvarás de funcionamento
emitidos pelo município

Estruturante

Permanente
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6. Estabelecer práticas de
sustentabilidade nas compras
e contratações públicas
municipais

Vincular, através de legislação
municipal, a emissão do alvará
de construção à apresentação
do PGRCC e a emissão do
CVCO à comprovação de
destinação dos RCC gerados

Estruturante

Permanente

Monitorar a execução dos
serviços
contratados
pela
Prefeitura Municipal (coleta
regular,
coleta
seletiva,
unidades
de
triagem,
tratamento e disposição final,
serviços de limpeza urbana)

Estruturante

Permanente

Elaborar
Manual
Sustentabilidade do
Público Municipal

Estruturante

Imediato

Realizar evento com todos os
setores
da
administração
pública
municipal
para
lançamento do manual e dar
notoriedade ao projeto

Estruturante

Imediato

Estabelecer obrigatoriedade de
execução da Logística Reversa
na compra de produtos que
tenham LR prevista em lei:
pilhas, baterias, lâmpadas,
medicamentos, pneus, óleos
lubrificantes
e
suas
embalagens.
Revendedores
deverão recolher os resíduos,
na mesma quantidade dos
produtos comercializados, e
destinar para logística reversa

Estruturante

Imediato e
Permanente

Elaborar e executar, ou exigir
no edital de licitação, o PGRCC
de obras públicas municipais

Estruturante

Imediato e
Permanente

Elaborar
diagnóstico
de
geração e destinação de
resíduos nos estabelecimentos
públicos municipais e adequar
o gerenciamento e destinação
de resíduos gerados, buscando
a redução na geração de
resíduos, a segregação e
destinação de recicláveis, a

Estruturante

Imediato e
Permanente

de
Poder
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segregação e compostagem
de resíduos orgânicos e o
acondicionamento adequado
dos rejeitos para coleta pública
Em todas as
serviços e
municipais
regramentos
quanto ao
adequado
gerados

contratações de
obras públicas
estabelecer
aos contratados
gerenciamento
dos
resíduos

Estruturante

Imediato e
Permanente

OPERACIONALIZAÇÃO
Projeto 1: A operacionalização do Programa de Aprimoramento da Gestão Municipal em Resíduos
Sólidos deve ser iniciada com a aprovação da Política Municipal de Resíduos Sólidos que tratará das
definições e obrigações necessárias ao desenvolvimento e execução dos demais projetos e ações
previstos no PMGIRS.
Projeto 2: A criação do Departamento de Resíduos Sólidos na Secretaria de Meio Ambiente tem por
objetivo centralizar a gestão, o gerenciamento e a fiscalização em resíduos sólidos, promovendo a
otimização e a racionalização dos serviços. Será necessário estabelecer através de instrumento legal a
criação do departamento, definir suas atribuições e realocar o orçamento existente em outras
secretarias referente aos serviços em resíduos sólidos para a SEMAG, assim como garantir equipe
técnica mínima para o departamento.
Projeto 3: Realizar a cobrança pelos serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos com
equilíbrio entre o valor gasto e o valor arrecadado com a cobrança de taxa que está previsto na
Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Política Nacional de Saneamento Básico como parte das
obrigações municipais.
Atualmente a cobrança da taxa de lixo em Guarapuava é realizada juntamente com a taxa de água,
sendo que o valor cobrado é proporcional às faixas de consumo de água. Porém não existe uma
diferenciação específica para grandes geradores de resíduos, que muitas vezes não são grandes
consumidores de água, o que onera os serviços públicos com a prestação de serviços para
empreendimentos privados que devem se responsabilizar pela destinação dos resíduos que geram.
Para solucionar a questão, a partir da aprovação da Política Municipal de Resíduos Sólidos, que
deverá trazer o regramento proposto para enquadramento de grandes geradores, a Prefeitura
Municipal não mais prestará os serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos gerados por
grandes gerados. Deverá ser previsto prazo de adequação, a partir da aprovação da lei, para que os
grandes geradores contratem serviços de coleta e destinação dos resíduos gerados.
A Secretaria de Meio Ambiente deverá realizar audiência pública com grandes geradores
identificados previamente para comunicar sobre as adaptações nos serviços e colaborar na busca das
melhores soluções, inclusive convidado empreendimentos privados de prestação de serviços de
coleta, tratamento e disposição final para apresentar soluções possíveis existentes no território
municipal.
No prazo imediato deverá ser realizada a revisão dos valores da taxa de cada faixa de consumidor,
conforme indicado neste PMGIRS. Posteriormente, anualmente a Prefeitura deverá avaliar os gastos
na manutenção dos serviços prestados e o valor arrecadado de forma a realizar o reajuste necessário.
O sistema de cobrança atualmente praticado não prevê condições diferenciadas para condomínios
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residenciais que muitas vezes não contam com a taxa de água individualizada por unidade
habitacional, de forma que o valor máximo pago pelo condomínio no atual sistema de cobrança não
cobre os custos gerados referentes ao total de unidades. Desta forma, deverá ser feita revisão no
regramento que estabelece a forma de cobrança prevendo o pagamento por unidade habitacional
nos condomínios proporcionalmente ao número de unidades habitacionais.
A implementação da coleta conteinerizada tem por objetivo reduzir os gastos com os serviços de
coleta e depende de maior engajamento da população. Sendo assim, para manter a equidade na
cobrança deverá ser previsto um desconto no valor da taxa pego pelos munícipes atendidos por este
tipo de coleta.
O atual sistema de cobrança utilizado em Guarapuava, que vincula o valor da taxa à faixas de
consumo de água, tende a ser uma análise mais próxima sobre o que se gera de resíduo, uma vez
que uma residência com maior número de moradores tende a consumir mais água e também a gerar
mais resíduo, por exemplo. Porém, ainda assim, este sistema não relaciona diretamente a cobrança à
quantidade de resíduo destinada para coleta pública, de forma que não estimula a redução na
geração ou mesmo a adoção de formas de reaproveitamento ou de compostagem domiciliar. Desta
forma, a prefeitura deverá realizar estudos específicos para utilização de um sistema de cobrança que
relacione diretamente a taxa paga com a quantidade de resíduo destinada para coleta pública.
Projeto 4: O Sistema de Informações deverá ser implementado de forma online e alimentado pelos
geradores de resíduos com informações sobre geração, transporte e destinação adotadas para cada
tipologia de resíduo e também contemplará informações a serem alimentadas pelo município quanto
a coleta, triagem, tratamento e disposição final dos resíduos sob sua responsabilidade, assim como os
aspectos financeiros dos serviços prestados.
A alimentação do sistema de informações deverá ser realizada por todos os geradores de resíduos,
independentemente do órgão licenciador (Município ou IAT).
Com o sistema elaborado e disponibilizado em plataforma online a SEMAG/DRS deverá realizar
eventos setoriais de forma a divulgar o sistema e as obrigações dos geradores em alimentá-lo.
A partir dos dados inseridos no sistema, anualmente será elaborado relatório sintetizando todas as
informações obtidas, tanto do setor privado como do setor público. O relatório deverá trazer análise
sobre as metas estabelecidas neste PMGIRS, de forma a avaliar o alcance dos objetivos estabelecidos.
Projeto 5: A fiscalização de empreendimentos privados geradores de resíduos sólidos deve ser uma
atividade constante prevista nas ações do Departamento de Resíduos Sólidos e, a partir da
implementação do sistema de informações sobre resíduos sólidos a fiscalização será subsidiada pelos
dados informados, com a possibilidade de vincular informações dos geradores com os dados de
recebimento de resíduos informados pelos destinadores, sendo possível mapear os fluxos de resíduos
e a adequada destinação dos mesmos.
Tendo como objetivo garantir que todas as atividades potencialmente poluidoras existentes no
município estejam licenciadas, deverá ser realizada uma análise comparativa entre os alvarás de
funcionamento emitidos pelo município com as licenças ambientais emitidas e a partir desta
avaliação deverão ser realizadas ações de fiscalização nos empreendimentos não licenciados,
estabelecendo prazos para adequação.
Para os geradores de resíduos de construção civil, a Política Municipal de Resíduos Sólidos deverá
prever a vinculação da liberação do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra à apresentação de
comprovação de destinação adequada dos resíduos gerados. Esta exigência deverá ser comunicada
formalmente a todos os geradores no ato de solicitação do alvará de construção.
Quanto aos serviços contratados pelo poder público municipal, a forma de fiscalização quanto à
prestação dos serviços deverá estar prevista em contrato e ser realizada permanentemente pelo
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Departamento de Resíduos Sólidos, garantindo a execução adequada dos serviços contratados.

Projeto 6: Este projeto tem por objetivo reduzir a geração de resíduos e dar destinação adequada
aos resíduos gerados em todos os estabelecimentos e obras públicas municipais. Adotando práticas
para redução da geração, para separação de resíduos na fonte e garantindo a destinação adequada,
como o envio dos resíduos orgânicos gerados nas cantinas escolares para compostagem.
Inicialmente deverá ser realizado um diagnóstico dos pontos de geração quanto aos tipos e
quantidades de resíduos gerados e destinações adotadas. De forma a possibilitar o estabelecimento
de metas e indicadores do projeto.
O manual de boas práticas servirá como instrumento de consulta a todos os setores, seja na compra
de materiais com a previsão da logística reversa, na aquisição e materiais e embalagens retornáveis
ou recicláveis, assim como na exigência de apresentação de Planos de gerenciamento de resíduos e
comprovação de sua destinação em obras e contratações de serviços municipais.
É de importância primordial a elaboração do diagnóstico e a definição de metas e indicadores para o
projeto garantindo a possibilidade de avaliação dos resultados obtidos e com isso a continuidade e
permanência do mesmo.
A SEMAG deverá buscar parcerias com instituições de ensino e também poderá contratar serviços de
consultoria para elaboração do diagnóstico e do manual de boas práticas.
Deve ser garantida a divulgação do trabalho e dos resultados obtidos de forma a garantir o
engajamento de todos os servidores públicos municipais.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 110: Programa de Coleta Seletiva de Resíduos
Programa

Programa de Coleta Seletiva de Resíduos

Objetivos

Ampliar, modernizar e implantar a coleta para cada um dos tipos de
resíduos sob responsabilidade da administração pública municipal
Cenário atual (justificativa)

- Falta de atualização cadastral dos roteiros de coleta;
- Inexistência de monitoramento em tempo real dos roteiros de coleta (caminhões de coleta não são
rastreados);
- Falta de informação continuada à população sobre os roteiros executados;
- Frequência irregular da coleta convencional;
- Existência de 46 contêineres para coleta de resíduos distribuídos nos mais diversos geradores,
incluindo estabelecimentos públicos (escolas, delegacia, fórum) e privados (mercados, posto de
combustível, faculdades);
- É realizada a coleta em grandes geradores de resíduos;
- Existência de 12 conjuntos de lixeiras subterrâneas (soterrados) na região central, deveriam ser
utilizados apenas para orgânicos e rejeitos. Porém recebem grande quantidade de recicláveis;
- Na área rural a coleta regular e a coleta seletiva de recicláveis não são realizadas;
- Pequena abrangência na coleta seletiva;
- Elevado percentual de rejeitos na Reciclasol, tanto pela presença de materiais não aproveitáveis
como pela falta de capacidade de processamento na Cooperativa;
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- Maior volume de recicláveis coletados por autônomos (atravessadores) do que pela coleta formal
do Município;
- Utilização inadequada de soterrados pela população, com a disposição de grande volume de
recicláveis;
- Falta de informação sobre roteiros de coleta seletiva;
Metas

Indicadores

Universalizar a coleta
regular de resíduos
domiciliares (incluindo
comunidades rurais)

Percentual da população
total com coleta regular
de resíduos domiciliares

Universalizar a coleta
seletiva de recicláveis
(incluindo comunidades
rurais)
Projetos

1. Modernizar a Coleta de
Resíduos Domiciliares

Percentual da população
total com coleta seletiva
de recicláveis

Prazo
Imediato

Curto

Médio

Longo

95%

100%

100%

100%

60%

70%

80%

100%

Ações

Natureza

Prazo

Adequar o roteiro de coleta pública
domiciliar, otimizando a prestação
dos serviços com atendimento de
100% do Município

Estruturante

Imediato

Adequar
o
contrato
de
terceirização dos serviços de coleta
de resíduos domiciliares para o
novo roteiro e exigir a instalação
de rastreadores nos caminhões e o
repasse automático de informações
dos rastreadores ao Departamento
de Resíduos Sólidos

Estruturante

Imediato

Realocar
os
66
contêineres
metálicos dos setores de coleta,
disponibilizando-os apenas para
estabelecimentos públicos com
grande geração de resíduos

Estruturante

Imediato

Estruturante

Permanente
(conforme
ampliação da
coleta
conteinerizada)

Adequar, ao longo do tempo, o
roteiro de coleta de resíduos
domiciliares, excluindo os setores
atendidos
com
coleta
conteinerizada e mantendo a
frequência dos demais bairros
atendidos com o sistema porta-aporta
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Revisar e ampliar o roteiro de
coleta pública de recicláveis
otimizando a prestação dos
serviços e atendendo a 100% do
Município

2. Ampliar e Modernizar a
Coleta Seletiva de
Recicláveis na Área
Urbana

3. Implantar Coleta
Seletiva na Área Rural

Estruturante

Imediato

Exigir na contratação dos serviços a
instalação de rastreadores nos
caminhões e o repasse automático
de informações dos rastreadores
ao Departamento de Resíduos
Sólidos

Estruturante

Imediato

Instalação de PEV em pontos
comerciais para recebimento de
recicláveis

Estrutural

Imediato

Realizar estudo para alocação de
ecopontos na área rural para
recebimento de rejeitos, recicláveis
e resíduos de logística reversa de
baixa periculosidade

Estruturante

Imediato

Implantar ecopontos na área rural,
em espaços de uso comum,
contemplando a coleta de rejeitos,
recicláveis e resíduos de logística
reversa de pequeno volume e baixa
periculosidade como pilhas e
baterias

Estrutural

Curto

Inserir no roteiro de coleta de
resíduos domiciliares a coleta nos
ecopontos rurais

Estruturante

Curto

Inserir no roteiro de coleta de
seletiva de recicláveis a coleta nos
ecopontos rurais

Estruturante

Curto

Realizar campanhas de divulgação
nas rádios locais

Estruturante

Permanente

Elaborar material de divulgação
para população da área rural
quanto à instalação dos ecopontos
e a forma adequada de uso, com
distribuição nas igrejas, postos de
saúde e escolas rurais

Estruturante

Permanente

Adequar contrato de coleta seletiva
de recicláveis, ampliando os
roteiros
de
coleta
para
atendimento de todo o Município
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4. Conteinerizar a coleta
seletiva

5. Implantar coleta
especial para pequenos
geradores de RCC, verdes
e RSV

Realocar soterrados instalados em
praças e parques e instalar na
região já atendida com soterrados,
ampliado sua área de abrangência:
calçadão da rua XV de Novembro e
Calçadão da Rua Saldanha Marinho

Estrutural

Curto

Implantar contentores superficiais
para
acondicionamento
de
recicláveis na área central do
Município (região atendida com os
soterrados)

Estrutural

Imediato

Elaborar campanha de divulgação e
educação sobre a instalação e uso
adequado
dos
contentores:
soterrados
para
rejeitos
e
orgânicos e superficiais para
recicláveis

Estruturante

Permanente

Implantar sistema de coleta
conteinerizada em substituição à
coleta porta a porta em regiões de
ocupação
majoritariamente
horizontal. Deverão ser instalados
conjuntos de dois contêineres
sendo um para coleta de rejeitos e
orgânicos e outro para coleta de
recicláveis

Estrutural

Estabelecer
campanhas
de
divulgação e educação ambiental
quanto à implantação e utilização
dos contêineres

Estruturante

Permanente

Destinar caminhão para coleta de
recicláveis nos setores atendidos
com coleta conteinerizada, que
possibilite
a
descarga
dos
contêineres

Estruturante

Permanente

Criar serviço de coleta especial para
pequenos geradores de resíduos
da construção civil, resíduos de
verdes e resíduos volumosos

Estruturante

Imediato

Destinar veículos, equipes e
equipamentos para realização de
serviços de coleta de RCC, Verdes e
Volumosos

Estrutural

Imediato

Contratar
serviço
online
de
comunicação com a população

Estruturante

Imediato

Projeto Piloto:
Imediato
Continuidade:
Curto
Ampliação: Médio
e Longo
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para agendamento de serviço de
coleta especial de resíduos

6. Coleta itinerante de
resíduos com logística
reversa a área rural

Executar campanha de divulgação
sobre a existência e formas de
agendamento dos serviços de
coleta

Estruturante

Permanente

Estabelecer campanha semestral ou
anual de recolhimento de resíduos
com
logística
reversa
para
pequenos geradores na área rural,
incluindo
embalagens
de
agrotóxicos,
pneus,
óleo
lubrificante e suas embalagens

Estruturante

Início Imediato e
Permanente

Estabelecer parceria com os setores
da logística reversa responsáveis
pela destinação de cada resíduo
para execução da coleta, transporte
e
destinação
dos
resíduos
recolhidos

Estruturante

Permanente

Desenvolver
campanhas
de
divulgação da execução do roteiro
de coleta, resíduos a serem
coletados e formas de entrega

Estruturante

Permanente

OPERACIONALIZAÇÃO
Projeto 1: A revisão e adequação do roteiro de coleta domiciliar deve ser feita de forma a otimizar

os serviços, contemplando a coleta diária apenas na região central, incluindo a coleta dos
soterrados. Os demais bairros deverão ser atendidos com coleta em dias alternados (3 vezes por
semana). A coleta no distrito de Entre Rios deverá sem mantida em dias alternados, já nos distritos
de Atalaia, Palmeirinha e Guará a coleta deverá ser realizada 2 vezes por semana e no distrito de
Guairacá uma vez por semana.
Como a coleta domiciliar é realizada por empresa contratada, deverá ser feito ajuste no contrato de
prestação de serviços ou na realização de nova contratação incluindo as ações previstas neste projeto.
O rastreamento de veículos deve ser compartilhado automaticamente com o Departamento de
Resíduos Sólidos, para que este possa verificar o cumprimento dos roteiros de coleta. A frequência
deverá ser amplamente divulgada para que os munícipes coloquem seu lixo apenas nos dias de
passagem do caminhão.
Os contêineres metálicos (66) atualmente dispostos na área urbana deverão ser retirados das ruas e
empreendimentos privados e serem destinados para estabelecimentos públicos com grande geração
de resíduos, como escolas por exemplo. Os contêineres deverão ser alocados nos pátios das

instituições e não poderão ficar dispostos em vias públicas
O projeto de conteinerização de resíduos prevê a substituição da coleta porta a porta pela coleta
conteinerizada em algumas regiões da cidade, neste caso, conforme a ampliação da coleta
conteinerizada o contrato de coleta porta a porta deve ser revisado.
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Projeto 2: A coleta seletiva de recicláveis deverá ocorrer em dias não coincidentes com a coleta
convencional. No caso da sua execução, a SEMAG deverá adequar a coleta ou estabelecer uma
contratação de serviços de acordo com o novo dimensionamento apresentado, estabelecendo as
regras de fiscalização e prestação das informações dos serviços. Os novos setores deverão ser
amplamente divulgados junto à população local, uma vez que o projeto prevê a alteração dos
roteiros de coleta, de forma a otimizar os serviços e facilitar a comunicação com a população.
A coleta de recicláveis será incorporada com a coleta de PEVs, os quais devem ser dispostos em locais
indicados ou acordados com a Prefeitura Municipal, preferencialmente em pontos comerciais. Para
isso, deverão ser programadas e promovidas reuniões com o intuito de divulgar o programa, e firmar
acordos. A rota de coleta deve ser otimizada para a coleta em PEVs de forma que não interfira com a
setorização e rotina de coleta porta-a-porta em residências e pequenos geradores.
Projeto 3: Para a área rural, a coleta será realizada através de contêineres que serão instalados em
escolas, postos de saúde, igrejas e salões comunitários, dentre outros. A partir do adensamento
populacional e da projeção de geração de resíduos será definida a quantidade de pontos de entrega
e contêineres necessários. A partir da instalação dos ecopontos deverá ser realizada a coleta semanal
dos resíduos, sendo um caminhão específico para coleta de rejeitos e outro para recicláveis. Os
ecopontos deverão abranger toda a área rural do município a serem colocados nas regiões mais
adensadas.
Neste projeto a comunicação e a educação ambiental devem ocorrer concomitantemente à instalação
dos ecopontos de forma a disseminar a informação sobre sua instalação e tratar do uso adequado
dos contêineres.

Projeto 4: A região principal de comércio, calçadão da Rua XV de Novembro e calçadão da Rua
Saldanha Marinho, são atendidas com os contêineres subterrâneos, porém existem outros
soterrados instalados em regiões em que a utilização dos mesmos não é primordial como na Lagoa
das Lágrimas, Praça da Unicentro, entre outros. Neste caso, propõe-se a realocação dos contêineres
instalados nestes locais e a instalação dos mesmos na continuidade dos calçadões ampliando a
cobertura e efetividade com este tipo de coleta. Complementarmente aos soterrados deverão ser
instalados contêineres superficiais para a coleta de recicláveis, uma vez que a região é bastante
comercial é grande a geração deste tipo de resíduo. Assim, os soterrados continuarão sendo
utilizados para acondicionamento de resíduos orgânicos e rejeitos e os contêineres superficiais para
a disposição de recicláveis. Complementarmente à instalação dos contêineres deverá ser realizado
trabalho de divulgação e educação quanto ao uso adequado dos mesmos.
A coleta conteinerizada tem o objetivo de reduzir mão de obra nos serviços de coleta e os custos de
prestação de serviços, uma vez que a maior dificuldade na coleta porta-a-porta é a manutenção de
trabalhadores e os custos associados à própria mão de obra e combustível, portanto propõe-se a
ampliação da coleta conteinerizada em bairros residenciais, preferencialmente com maior ocupação
horizontal. Após a definição dos locais em que serão realizadas as coletas conteinerizadas, deverá
ocorrer a implantação dos contêineres para recicláveis, orgânicos e rejeitos, incluindo a implantação
de caminhões específicos para estas coletas, a depender do modelo de contêiner a ser utilizado. Para
o funcionamento adequado desta modalidade de coleta a população deverá ser conscientizada da
importância deste sistema e orientada sobre a forma adequada de separação e disposição de
resíduos.

A coleta conteinerizada deve ser estudada e proposta na implantação de novos loteamentos.
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Projeto 5: Para a coleta de RCC, RSV e verdes será implantado um sistema online para agendamento
da coleta, a qual ocorrerá apenas para pequenos geradores (1 unidade para volumosos por mês; 1m 3/
mês ensacado para RCC e valor compatível com o acondicionamento na calçada para verdes, o que
representa aproximadamente 2m3/mês).
Caso o volume gerado seja superior aos limites
estabelecidos, o munícipe será orientado a ele mesmo fazer o descarte. O munícipe que desejar
poderá encaminhar diretamente até o Centro Municipal de Recebimento e Triagem de Resíduos
Diferenciados, respeitando também o limite de grande gerador.
O munícipe deverá realizar um cadastramento através do CPF, para que haja um controle da sua
solicitação. Outra função para o aplicativo será a disponibilização de informações sobre as coletas
convencional e seletivas, além de servir como uma ferramenta de fiscalização por parte da prefeitura,
uma vez que deverá ter a função de disponibilizar as rotas percorridas por cada caminhão.
A coleta dos resíduos diferenciados será realizada de segunda a sexta, de acordo com solicitações
recebidas via aplicativo ou ligação. Deverá ser disponibilizado caminhão caçamba, de forma a facilitar
o carregamento e a descarga de resíduos. Os resíduos coletados serão destinados ao Centro
Municipal de Recebimento e Triagem de Resíduos Diferenciados para posterior destinação.
Projeto 6: A coleta itinerante de resíduos com logística reversa na área rural tem por objetivo coletar
os resíduos de pequenos geradores e posteriormente armazenar no Centro Logístico para
encaminhamento para a logística reversa. Para execução das coletas deverão ser buscadas parcerias
com os setores responsáveis para agendamento e definição dos roteiros de coleta e posterior
divulgação do roteiro e dos resíduos a serem recolhidos: embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante
e suas embalagens e filtros, eletroeletrônicos e pneus, principalmente.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 111: Programa de Destinação de Resíduos.
Programa

Programa de Destinação de Resíduos

Objetivo

Garantir processos ambientalmente adequados e economicamente viáveis
para triagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Cenário atual (justificativa)

- Aterro municipal deverá ser encerrado devido à proximidade com o aeroporto;
- Elevado percentual e rejeitos na Reciclasol, tanto pela presença de material não aproveitável como
pela falta de capacidade de processamento da Cooperativa;
- Falta de aproveitamento de resíduos verdes, os quais são destinados para aterro;
- Existência de disposição irregular de RCC;
- Dificuldade de comercialização do agregado reciclado;
- Grande volume de resíduos de insumos veterinários sendo destinados de forma inadequada;
- Grande volume de resíduos de logística reversa com destinação inadequada.
Metas

Indicadores

Ter 100% dos geradores
de RSAN destinando os
resíduos adequadamente

Percentual de
estabelecimentos
geradores de RSAN com
destinação adequada

Prazo
Imediato

Curto

Médio

Longo

100%

100%

100%

100%
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Diminuir para 25% a
quantidade de rejeitos
gerados nas unidades de
triagem

Percentual de rejeitos
gerados na triagem de
recicláveis

35%

32%

29%

25%

Ter 100% dos resíduos
verdes com
aproveitamento pelo
Município

Percentual de resíduos
coletados não
destinados ao aterro

25%

50%

100%

100%

Reduzir em 30% a
quantidade de RSU
destinados ao aterro
sanitário

Quantidade (t) de
resíduos depositada no
aterro em comparação
com o depositado no
ano de 2020

0%

5%

20%

30%

Ter 100% dos catadores
atualmente cadastrados
integrados em sistemas
formais de trabalho

Percentual de catadores
cadastrados e integrados
em sistemas formais de
trabalho

0%

25%

50%

100%

Projetos

1. Incentivo à
compostagem domiciliar

2. Fomento à implantação
de unidades de
tratamento e geração de
energia a partir de
resíduos orgânicos

Ações

Natureza

Prazo

Desenvolver cartilha de orientação
sobre compostagem domiciliar

Estruturante

Imediato

Realizar curso de confecção de
composteira e compostagem

Estrutural

Imediato e
Permanente

Realizar campanhas de divulgação
em mídias impressas e digitais
sobre compostagem

Estruturante

Curto e
Permanente

Estrutural

Curto

Fomentar
junto
aos
estabelecimentos
comerciais
(agropecuárias,
materiais
de
construção)
a
venda
de
composteiras e a divulgação da
ação nas suas campanhas de
marketing

Estruturante

Imediato

Criar
incentivos
fiscais
para
implantação
e
operação
de
unidades
de
tratamento
de
resíduos orgânicos (usinas de
compostagem, usinas de geração
de energia a partir de resíduos
orgânicos, entre outras)

Estruturante

Imediato

Estrutural

Curto

Distribuir
1
compostagem

mil

kits

Implantar centro municipal
referência em compostagem

para

de
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3. Fomento a unidades de
triagem de materiais
recicláveis

4. Fomento à
regularização da cadeia
de reciclagem

5. Destinação de resíduos
diferenciados

Apoiar eventos de inovação no
setor de geração de energia a partir
de resíduos orgânicos

Estrutural

Curto

Realizar estudo de Parceria Público
Privada (PPP) para instalação de
usina de geração de energia a partir
de resíduos orgânicos

Estruturante

Curto

Viabilizar a implantação da usina de
energia, a partir dos estudos
elaborados

Estruturante

Médio

Criar Unidades Municipais de
Triagem de resíduos recicláveis
conforme setorização da coleta de
recicláveis

Estrutural

Curto

Realizar chamamento público para
operação das unidades de triagem

Estruturante

Curto

Criar mecanismo de remuneração
dos operadores das Unidades
Municipais de Triagem por resíduo
não disposto no aterro

Estruturante

Curto

Mapeamento
das
atividades
privadas irregulares de estoque,
triagem e comercialização de
materiais recicláveis

Estruturante

Imediato e
Permanente

Fiscalizar atividades privadas de
estoque, triagem e comercialização
de materiais recicláveis

Estrutural

Permanente

Estrutural

Imediato

Definir espaço para construção do
Centro Municipal de Recebimento e
Triagem de Resíduos Diferenciados

Estrutural

Imediato

Elaborar projeto para construção do
Centro Municipal

Estrutural

Imediato

Construir Centro Municipal com
espaços reservados para receber e
triar de forma ambientalmente
adequada os resíduos diferenciados
(RCC, resíduos verdes, RSV, RSLR)

Estrutural

Curto

Operar Centro Municipal

Estrutural

Permanente

Apoiar
a
regularização
de
atividades privadas de estoque,
triagem e comercialização de
materiais recicláveis
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6. Fomento à reciclagem
de resíduos da
construção civil

7. Definição da disposição
final ambientalmente
adequada de resíduos
sólidos urbanos

8. Fomento à destinação
ambientalmente
adequada de insumos
veterinários

9. Banco de Troca de
Resíduos

Aquisição de triturador de resíduos
verdes

Estrutural

Imediato

Destinar o resíduo verde triturado
para o centro de referência em
compostagem

Estrutural

Imediato

Aquisição de triturador de resíduos
volumosos

Estrutural

Curto

Destinar
resíduos
volumosos
triturados para aterro sanitário
ambientalmente adequado

Estrutural

Permanente

Realizar licitação para contratação
de
transbordo,
transporte
e
disposição final de resíduos da
construção civil acondicionados no
Centro Municipal

Estruturante

Curto e
Permanente

Política pública para redução de
taxas de CVCO e/ou Habite-se em
obras com a utilização de
agregados na construção civil

Estruturante

Imediato

Apoiar eventos da construção civil
que disseminem o uso de
agregados reciclados

Estruturante

Curto e
Permanente

Estabelecer prioridade de utilização
de
agregados
reciclados
da
construção civil em obras públicas
municipais

Estruturante

Imediato e
Permanente

Estrutural

Curto

Abrir processo licitatório e contratar
serviços de transporte, transbordo e
disposição final de resíduos sólidos
urbanos

Estruturante

Imediato

Estabelecer no âmbito municipal a
fiscalização
da
destinação
adequada de insumos veterinários

Estruturante

Curto e
Permanente

Apoiar eventos e discussões do
setor para o estabelecimento de
logística reversa de insumos
veterinários no município

Estrutural

Curto e
Permanente

Realizar eventos de disseminação
do propósito do Banco de Troca de
Resíduos

Estrutural

Curto

Criar ambiente online para oferta e
demanda de resíduos

Estrutural

Curto

Encerrar aterro municipal
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Criar formulário para cadastro de
ofertas e demanda de resíduos

Estrutural

Curto

Fazer divulgação em mídia física e
digital do Banco de Troca de
Resíduos

Estrutural

Permanente

Realizar eventos de orientação na
área urbana e rural

Estrutural

Curto e
Permanente

OPERACIONALIZAÇÃO
Projeto 1: A compostagem domiciliar deve ser implantada e gerenciada como estratégia pública para
aproveitamento de resíduos orgânicos e redução de custos com coleta e destinação final de resíduos
sólidos domiciliares. Nesse sentido, a divulgação dos benefícios e orientações técnica adequadas
sobre o processo de compostagem se faz necessária para o público em geral. As campanhas devem
abranger obrigatoriamente mídias impressas e digitais, com o intuito de atingir o maior número de
pessoas possível. Além disso, são traçadas duas táticas para acelerar o processo de adoção da prática
de compostagem domiciliar: cursos e distribuição de kits. Os cursos são formas práticas de gerar
maior conexão da população com o tema, bem como torna-la independente para a execução da
compostagem. Já a distribuição de kits remete a atitude ativa da Prefeitura Municipal de gerar um
ambiente favorável para a implantação de tal prática, favorecendo principalmente o início da
execução desse projeto. Ambas as atividades de curso e distribuição de kits tem por objetivo formar
multiplicadores da prática de compostagem domiciliar.
A distribuição dos Kits pela Prefeitura será uma ação pontual para gerar multiplicadores, para difundir
o comercio de composteiras e/ou kits de compostagem a SEMAG deverá buscar parcerias com
estabelecimentos comerciais afetos ao tema como agropecuárias e lojas de materiais de construção,
para que estes comercializem este tipo de material e incluam ações de divulgação nas suas
campanhas de publicidade disseminando a cultura da compostagem domiciliar.
Projeto 2: As grandes gerações de resíduos orgânicos, sejam na área urbana ou rural, criam um
contexto favorável para a implantação de inovações no aproveitamento desses materiais em larga
escala. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal atua com incentivos e fomentos de forma a tornar viável
a implantação de novos empreendimentos de tratamento e geração de energia a partir de resíduos
orgânicos. Além disso, também atua de forma ativa na criação de um centro municipal de referência
em compostagem, sendo um espaço escola, utilizando os resíduos gerados nas escolas, ferias e os
resíduos verdes de poda.
Projeto 3: O ganho de eficiência econômica, financeira e ambiental na triagem de materiais
recicláveis se torna viável a partir da redução de distâncias entre a coleta e a triagem. Nesse sentido,
deve ser realizada setorização das áreas de coleta no município e criação de unidades municipais de
triagem para atendimento a cada setor. As unidades municipais referem-se a criação da estrutura
completa com posterior contratação adequada de operadores. De forma complementar, tanto para
incentivar o aumento da abrangência quanto o aumento da eficiência na coleta e triagem de
materiais, deve-se criar um mecanismo de pagamento pela Prefeitura Municipal por tonelada de
material reciclável não aterrado aos operadores das Unidades de Triagem, gerando maior
possibilidade de renda, bem como a redução direta de custos com disposição final de resíduos
sólidos urbanos, além do inerente aproveitamento adequado do resíduo, no caso o envio para a
reciclagem.
Cada setor deve ser composto por uma população mínima de 30 mil pessoas (estimado). As unidades
de triagem devem ser compostas por um barracão com no mínimo 1000m², contendo esteira de
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triagem de 15 metros, 4 prensas verticais ou 1 prensa horizontal de grande volume, uma balança,
carrinhos de movimentação de resíduo e empilhadeira automática. O espaço ainda deve conter
prédio administrativo com banheiros, vestiários, cozinha, refeitório e escritório.
Para operação de cada unidade de triagem a prefeitura deverá realizar chamamento prevendo a
possibilidade de habilitação de cooperativas de trabalho ou mesmo de empresas privadas com
comprovada experiência no setor de triagem e reciclagem, porém deverão ser previstos mecanismos
de priorização para contratação de cooperativas de trabalho. A prefeitura fará a cessão de uso da
unidade e equipamentos e pagará um valor pela tonelada não aterrada, considerando o peso de
resíduos entregue na unidade pela coleta pública municipal descontando o % de rejeitos gerados na
unidade. O operador da unidade poderá realizar coletas em empreendimentos privados por conta
própria aumentando sua renda com a venda dos materiais triados, porém este volume coletado
diretamente pelo operados não será contabilizado no pagamento realizado pela Prefeitura Municipal.
O contrato de cessão da unidade deverá prever obrigações de uso adequado da unidade e
manutenção de equipamentos, uso constante de EPI, armazenamento adequados dos materiais
evitando a perda de materiais e a proliferação de vetores, assim como o horário de funcionamento da
unidade deverá ser condizente com a coleta nos setores, garantindo a descarga de todos os
caminhões coletores no dia da coleta.
Tendo como objetivo a integração de catadores autônomos em sistemas formais de trabalho a
SEMAG fomentará a formalização de cooperativas de trabalho para que estas possam participar do
procedimento de cessão das unidades de triagem.
Projeto 4: A formalização do trabalho na cadeia de reciclagem contribui para o beneficiamento de
toda a estrutura social, uma vez que possibilita fluxos rastreáveis de resíduos, garantia de
cumprimento da logística reversa de embalagens em geral, além de garantir direitos mínimos e
trabalhos adequados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Somando-se a esses fatores,
existe ainda o encerramento de atividades de acumuladores, locais com alto risco de criação e
disseminação de vetores de doenças. Nesse contexto, deve ser realizado um mapeamento dos pontos
de atividades irregulares, seguido de um planejamento e efetiva fiscalização para orientar e notificar a
regularização com prazos estabelecidos. Em paralelo, a Prefeitura Municipal deve ainda criar um
método de apoio a essas atividades, realizando parcerias com instituições voltadas ao
empreendedorismo, como o SEBRAE, por exemplo, bem como a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Inovação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social.
Projeto 5: A existência de um centro específico para a entrega voluntária de resíduos diferenciados se
torna um apoio à população para o descarte correto de resíduos. O local terá como foco receber de
forma voluntária da população ou por meio de coleta específica da prefeitura resíduos de pequenos
geradores, em específico RCC, RSV, resíduos verdes de poda e RSLR, como pneus, lâmpadas, pilhas e
baterias. O espaço deve ser amplo, com espaço mínimo de 5 mil m², com áreas específicas para cada
tipo de resíduo, espaço coberto para acondicionamento de resíduos perigosos, área de triagem e
manuseio de resíduos, bem como área administrativa. O local também pode ser usado como estação
de educação ambiental para promoção de cursos e eventos para a população geral. Cada descarte de
munícipe deve ser registrado eletronicamente com identificação do CPF e integração com o aplicativo
de coleta, a fim de garantir o limite estabelecido como pequeno gerador. Em casos que o volume
exceda o limite, a pessoa deve ser orientada para a contratação privada de coleta e destinação
ambientalmente adequada.
O espaço deve ser equipado com trituradores de resíduos verdes e volumosos, a fim de reduzir o
volume e facilitar as respectivas disposições finais. Os resíduos verdes triturados devem ser
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aproveitados no centro de referência em compostagem, bem como em demais espaços públicos e
com possibilidades para distribuição ou venda para a população. Já os resíduos volumosos triturados
devem ser destinados para aterro sanitário ambientalmente licenciado. Em relação aos RSLR, devem
ser realizadas parcerias com os setores responsáveis para coleta e destinação. Já para os RCC deve ser
realizada contratação via licitação para transbordo, transporte e disposição final destes resíduos com
contrato por pagamento por tonelada enviada.
Projeto 6: O consumo de agregados reciclados da construção civil deve ser estimulado com a
finalidade de aproveitar os resíduos gerados. Estima-se que no mínimo 50% dos resíduos gerados na
construção civil podem ser reciclados, sendo reinserido nas obras. Nesse sentido, a existência de
políticas públicas se mostra de grande valor para a sociedade, exigindo menos dos recursos naturais.
Além disso, a Prefeitura Municipal deve assumir uma postura ativa no apoio a eventos que remetam à
disseminação do uso desses agregados reciclados, firmando parceria com a Associação Comercial e
SINDUSCON, por exemplo. Somando-se a isso, deve ainda tornar prioridade o uso, conforme as
normas vigentes, desses materiais em obras públicas.
Projeto 7: Na observação da atual condição do aterro sanitário municipal, com prazo de vida útil
próximo ao fim e com indicação de necessidade da mudança de local, motivada pela localização do
aeroporto municipal, tem-se a necessidade da programação para encerramento do empreendimento.
Em paralelo deve-se abrir processo licitatório para garantir o correto atendimento das normas
ambientais vigentes, destinando para aterro sanitário ambientalmente licenciado. A licitação deve
influir as atividades de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos, sendo a
coleta ainda de execução pública.
Projeto 8: Um dos grandes desafios presentes na área rural é o descarte inadequado de insumos
veterinários, como medicamentos e suas embalagens e seringas por exemplo. Tais resíduos devem
ser alvo de destinação adequada por sua classificação como Resíduos de Serviço de Saúde e também
de logística reversa obrigatória, sendo a cadeia privada de consumo desses insumos a responsável
por estabelecer os modos de atuação. A Prefeitura Municipal deve atuar com o estabelecimento de
exigência da obrigatoriedade da destinação adequada, bem como no apoio a eventos e discussões
para construção adequada de um modelo de atuação que atenda as necessidades e expectativas
locais.
Projeto 9: A Prefeitura Municipal tem um papel muito importante de motivar inovações e conexões
em todo o território do município, facilitando com que algo que pode ser considerado problema para
um indivíduo ou organização, seja a solução para outro. Frente a essa situação, a Prefeitura
oportuniza o cadastro de ofertas e demandas de resíduos, como forma de incentivar o
aproveitamento total desses subprodutos. Destaca-se que as atividades de sensibilização e explicação
sobre o propósito do Banco devem ser prioridade para a gestão pública, como forma de tornar viável
o projeto. Além disso, a exposição dessas informações deve ser online, de fácil acesso e com
atualizações constantes.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 112: Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas.
Programa

Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas

Objetivos

Elaborar projeto e executar ações para a recuperação ambiental e
monitoramento da contaminação do antigo lixão e encerramento das
atividades do atual sanitário municipal, e sua posterior recuperação
ambiental.
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Cenário atual (justificativa)
- Aterro municipal deverá ser encerrado devido a proximidade com o aeroporto
Metas

Indicadores

Reabilitar 100% das áreas
degradadas
por
resíduos
identificadas no diagnóstico

Percentual de áreas
degradadas
reabilitadas

Projetos

1. Reabilitação da área do
antigo lixão municipal

2. Encerramento do aterro
sanitário municipal

Prazo
Imediato

Curto

Médio

Longo

0%

25%

50%

100%

Ações

Natureza

Prazo

Elaboração de projeto de
recuperação do antigo lixão
(PRAD)

Estruturante

Curto

Implantação das ações/obras
para recuperação da área,
segundo estudo elaborado
anteriormente

Estrutural

Início Curto e
Permanente

Elaboração de projeto para
encerramento
do
aterro
sanitário municipal (PRAD)

Estruturante

Curto

Implantação de ações/obras
para o encerramento do aterro
sanitário

Estrutural

Início Curto e
Permanente

OPERACIONALIZAÇÃO
Projeto 1: Como o PRAD para o antigo lixão não foi completamente implementado, o mesmo deverá
ser revisado. Sendo assim, deverão ser implementadas ações e obras para recuperação da área. Por se
tratar de passivo ambiental, deverá ser elaborado um projeto de recuperação da área do antigo lixão,
conforme designado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Destaca-se que
o antigo lixão está localizado ao lado do atual aterro sanitário municipal.
Projeto 2: Para o encerramento da atual aterro sanitário municipal deverá ser elaborado um Plano de
Encerramento e Recuperação Ambiental de Área de Disposição Final de Resíduos Sólidos(PRAD). Este
plano irá conter orientações para a execução do confinamento da massa de resíduos, para a
estabilidade dos taludes, drenagem de águas pluviais, tratamento de chorume, cobertura vegetal e
isolamento da área. Dentre as orientações que devem ser apresentadas estão:
- Descrição dos métodos e as etapas a serem seguidas no fechamento total do aterro;
- Descrição do sistema de cobertura final para minimizar a infiltração de água na célula;
- Descrição dos métodos de isolamento da área, incluindo o detalhamento da atual estrutura de
isolamento e melhorias necessárias;
- Descrição da estabilização dos taludes, incluindo a avaliação dos parâmetros geotécnicos, fator de
segurança, análises de estabilidade e propostas para reconformação dos taludes;
- Descrição dos sistemas de drenagem de águas pluviais, dos sistemas de drenagem de chorume, e
dos sistemas de drenagem de gás, incluindo: análise das condições atuais dos sistemas de drenagem
(estado de conservação, manutenção e eficácia, apontando possíveis falhas, rachaduras e
vazamentos); estimativas da geração de gás, chorume e precipitação de projeto para propor, se
necessário, a ampliação dos sistemas de drenagem e seu novo dimensionamento;

PMGIRS/GUARAPUAVA
468

VERSÃO PRELIMINAR
- Descrição do sistema de tratamento do chorume: incluindo o detalhamento do sistema de
tratamento do chorume atual, avaliação da eficácia do sistema e possíveis ações de melhorias.
O plano ainda deve incluir propostas de monitoramento ambiental:
- monitoramento geotécnico: implantação de instrumentos para monitoramento da estabilidade do
talude (piezômetro, marcos superficiais, pluviômetro e medidores de vazão);
- monitoramento das águas subterrâneas: coleta de quatro amostras semestrais (uma a montante e
três a jusante), para análises básica e completa, conforme Portaria IAP nº 259/2014.
- monitoramento do solo: com base na Resolução CONAMA nº 420/2009, para no mínimo 4 amostras
com frequência semestral;
- monitoramento do gás: visitas técnicas mensais para avaliação das condições de drenagem e
queima dos gases gerados pelo aterro.
Em relação à manutenção da estrutura do local, é necessária a apresentação de propostas de
manutenção dos sistemas de drenagem, dos sistemas de monitoramento, sistemas de tratamento de
efluentes, cercas e portões e paisagismo.
Após a elaboração deste projeto, todas as ações devem ser implementadas, visando o correto
encerramento do aterro sanitário.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 113: Programa de Limpeza Urbana.
Programa

Programa de Limpeza Urbana

Objetivos

Ampliação dos serviços de limpeza, além da fiscalização e autuações
relacionadas a este tipo de serviço
Cenário atual (justificativa)

- Falta de aproveitamento de resíduos verdes, pois a maioria é destinada diretamente ao aterro
- Baixa área de abrangência da limpeza urbana
- Existência de disposição irregular de RCC
Metas

Indicadores

Aumentar a
porcentagem de área
atendida pelos serviços
de limpeza urbana

Percentual de área
atendida pelos serviços
de limpeza urbana

Projetos

1. Aprimoramento dos
serviços de limpeza urbana

Prazo
Imediato

Curto

Médio

Longo

2,5%

5%

10%

15%

Ações

Natureza

Prazo

Ampliação da área de varrição

Estruturante

Permanente

Instalação e manutenção de
lixeiras públicas seletivas em
praças, prédios públicos e ruas
principais

Estruturante

Permanente

Estrutural

Permanente

Definição de agendamento e
execução dos demais serviços
englobados na limpeza pública
(poda e capina e limpeza da
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drenagem pluvial)
Dar uma destinação adequada
para os resíduos verdes

2. Responsabilidade
compartilhada na limpeza
pública

Definição de responsabilidade
compartilhada entre Prefeitura
Municipal e proprietários de
terrenos
Implantação de
notificação/multa pra terrenos
com a disposição inadequada
de resíduos sólidos

Estrutural

Permanente

Estrutural

Imediato

Estrutural

Curto e Longo

OPERACIONALIZAÇÃO
Projeto 1: Para o projeto de Aprimoramento dos serviços de limpeza urbana, inicialmente deverão
ser estabelecidos serviços periódicos de limpeza e varrição com aumento de frequência, através de
equipe de varrição e cronograma específico, abrangendo mais bairros e distritos. Para tanto, deverá
ser elaborado roteiro específico com frequência pré-determinada. Sugere-se ainda, que os serviços de
capina e raspagem sejam realizados pela mesma equipe de varrição, as quais deverão possuir
equipamentos específicos para essas atividades.
No caso de instalações das lixeiras públicas seletivas, atualmente existem cerca de 900 unidades, as
quais devem ser substituídas por modelos mais novas (com suporte próprio, ter fácil esvaziamento e
limpeza, capacidade de 50 litros e fabricadas em material anti-vandalimsmo, preferencialmente
metálica), sempre que necessário, ocorrendo novas implantações ao longo do tempo deste plano,
chegando até 929 unidades no ano 20 de implantação do Plano.
Para os demais serviços englobados dentro da limpeza pública, deverá ser estabelecido um
agendamento dos mesmos, entre a SEMAG e a empresa executora, como forma de definir
previamente um cronograma e obter um melhor controle dos serviços executados.
Atualmente os resíduos verdes gerados pela população são destinados ao aterro, no entanto estes
podem ser destinados para compostagem ou geração energética. Para isso, previamente os resíduos
deverão ser triturados e destinados de forma correta.
Projeto 2: Após definição da corresponsabilidade dos proprietários de terrenos, os mesmos deverão
mantê-los limpos, em caso de verificação de disposição inadequada de resíduos sólidos, inicialmente
os mesmos serão notificados e caso não realizem a limpeza, serão aplicadas multas, até que seja
realizada a limpeza do local.
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 114: Programa de Comunicação e Educação Ambiental.
Programa

Programa de Comunicação e Educação Ambiental
Planejamento de atividades para a divulgação das ações e educação
ambiental da comunidade em geral.

Objetivos

Conscientizar a população da importância da redução, reutilização e
reciclagem de resíduos sólidos e incentivar a prática destes preceitos,
através da utilização adequada dos diferentes serviços para coleta e
destinação dos resíduos, oferecidos pelo poder público municipal.
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Cenário atual (justificativa)
- Falta de informação continuada à população sobre os roteiros executados;
- Utilização inadequada dos soterrados pela população;
- Falta de informação sobre roteiros de coleta seletiva;
- Necessidade de ampliar a divulgação dos pontos de coleta de óleo;
- Falta de informações sobre a destinação de resíduos com logística reversa;
Metas

Indicadores

Reduzir em 10%, por
meio da educação
ambiental, a taxa de
geração per capita de
resíduos

Percentual de redução
per capita em relação à
geração atual

Aumentar a fração de
recicláveis coletados em
relação ao total de
resíduos coletados no
Município
Reduzir em 30% a
quantidade de RSU
destinados ao aterro
sanitário
Projetos

1. Educação ambiental em
resíduos sólidos

2. Comunicação digital
integrada sobre resíduos
sólidos

Prazo
Imediato

Curto

Médio

Longo

0%

3%

6%

10%

4%

9%

15%

25%

0%

5%

20%

30%

Taxa de geração de RSU
(0,800 kg/hab.dia)
Percentual de resíduos
recicláveis coletados em
relação ao total de
resíduos coletados
Quantidade (t) de
resíduos depositada no
aterro em comparação
com o depositado no
ano de 2020
Ações

Natureza

Prazo

Educação ambiental formal em
escolas

Estrutural

Permanente

Campanhas
de
educação
ambiental não formal para
toda a população, sobre
resíduos sólidos

Estrutural

Permanente

Promover parcerias com outras
instituições para a promoção
das campanhas de educação
ambiental

Estrutural

Permanente

Comunicação digital (site /
redes sociais)

Estrutural

Permanente

Disseminação da coleta de
resíduos especiais

Estrutural

Permanente

OPERACIONALIZAÇÃO
Projeto 1: De acordo com a Politica Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), a educação
formal é desenvolvida no âmbito do currículo de instituições de ensino público e privada. Assim
como, a educação não formal trata-se de ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
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coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade
do meio ambiente.
Neste contexto, sugere-se o estabelecimento de práticas no âmbito escolar sobre educação
ambiental, podendo ser realizadas atividades tanto dentro como fora da sala de aula. Para as práticas
não formais, sugerem-se atividades de iniciativa da Prefeitura Municipal para serem realizadas pela
população do Município, com campanhas permanentes de educação ambiental, abrangendo
informações sobre segregação de resíduos e sua disposição adequada, coleta seletiva, RCC, RSV e
RSLG. Sugere-se ainda a possibilidade da realização de parcerias com outras instituições, como
organizações não governamentais, secretarias de entidades privadas, para a promoção de campanhas
de educação ambiental.
Projeto 2: Para a comunicação digital integrada de resíduos sólidos sugerem-se atividades de
conscientização da segregação, além de informações sobre os sistemas de coleta (seletiva e
convencional) contendo rotas e dias de coletas. Estas campanhas serão realizadas por meio de site
especifico para o tema e/ou redes sociais, ou ainda aplicativo especifico
Deverá ser criado um canal de comunicação, visando uma melhor interface entre a Prefeitura
Municipal e a população de Guarapuava, para a realização de reclamações, sugestões e até mesmo o
repasse de informações úteis a todos os munícipes, como or exemplo, maneiras de fazer
compostagem em casa, entre outros. Este canal deverá apresentar informações sobre locais para
destinação e quais tipos de resíduos podem, devem e de fato estão sendo encaminhados à
reciclagem, além das formas de coleta de algumas tipologias de resíduos, como RCC e RSV, da
utilização correta das lixeiras subterrâneas (soterrados), informações sobre os resíduos que podem ser
encaminhado à Central de Logistica. Deverão ser georreferenciados todos os pontos de coleta de
óleos comestíveis, resíduos de logística reversa, pontos de entrega voluntários para observação em
mapa dos munícipes dessas localizações. Neste canal, o munícipe poderá consultar informações sobre
rotas e frequência de coletas (convencional e seletiva), locais disponíveis para a destinação dos
resíduos com logística reversa, localização dos PEVs, além do munícipe fazer a solicitação de
agendamento de coletas para os resíduos especiais. O canal contará ainda com informações sobre as
possíveis destinações a serem dadas aos animais mortos, além de informações
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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8. PROGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO
Para a execução do PMGIRS, são sistematizadas as propostas, apresentadas no
item anterior, acrescidas de investimentos necessários, fontes de financiamento e o
prazo para sua execução.

8.1. Investimentos Necessários
Para o horizonte de 20 anos, o PMGIRS prevê um custo total de implantação de
R$ 105.299.212, cuja especificação, por programam pode ser observada na Tabela
116. Na média anual, o custo do conjunto de 6 programas e 27 projetos resulta em
R$ 5.264.961. Nota-se que os investimentos aqui estimados são de diversas
naturezas: (i) ação de administração e gestão sem custo específico; (ii) suplementação
orçamentária para custeio de pessoal; (iii) despesas com a promoção de ações e
projetos; (iv) consultoria técnica ou Assessoria jurídica especializada; (v) investimentos
em sistemas, obras, equipamentos e ações estruturais; e (vi) equipe de execução de
serviço (incluindo equipamento, materiais, mão de obra, insumos). Essa última
categoria implica na contratação de serviços pela Prefeitura Municipal, seja com a
autarquia atualmente prestadora dos serviços de coleta de resíduos e limpeza
pública, seja com outro prestador.
O valor total do Plano pode ser verificado em seu detalhamento por programa,
deixando claro a necessidade de financiamento de cada uma das seis proposições de
melhoria na gestão de resíduos sólidos para o Município de Guarapuava. A Figura
143 apresenta a porcentagem que cada programa representa dentro do PMGIRS,
sendo que o programa de destinação de resíduos sólidos passa a ser o mais custoso
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de todos, representando 39,06% do total (R$ 2.056.521 na média anual). O segundo
programa mais dispendioso é o de aprimoramento da coleta seletiva, que representa
32,53% do total (média anual de R$ 1.712.435). Já o programa de aprimoramento da
limpeza urbana representa 19,88% do orçamento total, com um custo anual médio
de R$ 1.046.570. O programa de reabilitação de áreas degradadas tem um custo total
de R$ 1.330.000, e representa 1,26% do orçamento total do PMGRIS. O programa de
comunicação e educação ambiental tem custeio de apenas R$ 250.800, uma vez que
o orçamento realizado é adicional e a maior fração de suas despesas - pessoal - já
estão alocadas pelo município.
Torna-se importante mencionar que os investimentos necessários são orçados
de forma adicional aos serviços já prestados no Município de Guarapuava, ou seja,
partem do que já se dispende com a gestão dos resíduos para que se complemente,
aprimore e adeque a gestão. Retomando-se os valores já tratados no documento de
diagnóstico e de prognóstico do PMGIRS, o custo atual estimado do serviço de
gerenciamento de resíduos divisíveis é de R$ 12.460.000 ao ano, sendo que o valor
arrecadado via tarifa é de aproximadamente R$ 7.910.000. Há, assim, um déficit de
aproximadamente R$ 4.550.000. Além dos serviços divisíveis, aqueles indivisíveis (que
não são possíveis de serem cobrados via tarifa, uma vez que beneficiam a todos os
habitantes) montam em aproximadamente R$ 4.950.000. No total, portanto, os
serviços integrados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de
Guarapuava atualmente já custam R$ 17.410.000 por ano. Para se obter uma
referência desse montante, pode-se estimar que o manejo e gestão de RSU custe
atualmente, por habitante, R$ 95,64 (independente de ser cobrado ou não) (ver
capítulo 9 para mais detalhes sobre a cobrança).
Uma vez que o PMGRIS traz as necessidades adicionais de despesas da ordem
média anual de R$ 6.176.271 no curto prazo (até 2024), tem-se previsto um
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acréscimo de 35,48% no total das despesas com resíduos sólidos, demonstrando que
há um grande número de adequações a serem realizadas rumo ao aprimoramento
dos serviços para a população Guarapuavana. Ao se dividir esse montante por
habitante, para se ter um parâmetro de seu significado, tem-se que o custo seria de
R$ 127,23. Nota-se que o acréscimo no valor per capita é de 33,03%, uma vez que se
contabiliza não apenas o incremento no valor dispendido com os resíduos, mas
também o acréscimo da população esperada para Guarapuava em 2024, último ano
do curto prazo (185.386 habitantes).
Já no médio prazo (entre 2025 e 2028), o custo incremental anual médio do
PMGIRS é de R$ 5.130.647. O valor é inferior ao do curto prazo, pois muitos dos
investimentos necessários já deverão sido implementados até 2024. Esse acréscimo,
contabilizando-se a população estimada de Guarapuava em 2028, resulta em um
valor per capita de R$ 119,44 para o total da gestão dos resíduos sólidos e limpeza
urbana. No longo prazo (entre 2029 e 2040), o incremento anual médio é estimado
em R$ 5.648.221, elevando a prestação de serviços total para R$ 23.058.221 anuais,
ou seja, R$ 119,39 por cada um dos 193.139 guarapuavanos de 2040.
Importante salientar que a implementação do PMGIRS de Guarapuava, além de
significar a ampliação, melhoria e adequação nos serviços de gestão e manejo de
resíduos sólidos, traz economia de custos. Um dos exemplos mais contundentes é
relativo ao estabelecimento do limite superior de geração diária de resíduos sólidos
urbanos considerados como passíveis de coleta pelo serviço público municipal. Pode
estimar, pelo resultado estratificado das rotas da gravimetria, que cerca de 6,45% do
volume de resíduos sólidos que é atualmente coletado pela Prefeitura Municipal é
oriundo de grandes geradores. A geração de tais resíduos é fruto do exercício de
atividades econômicas específicas, e não podem onerar o munícipe. Uma vez que o
custo atual do serviço de coleta, transporte e destinação final de RSU é de R$ 358 por
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tonelada, pode-se multiplicar tal custo unitário pela fração estimada de resíduos
coletados de grandes geradores, chegando-se então à cifra de R$ 791 mil por ano.
Ademais, pode-se adicionar nessa estimativa o valor de R$ 129 mil por ano,
atualmente rateado pelos guarapuavanos, em custos da disposição final de resíduos
que são encaminhados pelos grandes geradores diretamente ao aterro público do
município (estima-se tal volume em cerca de 2.246 ton./ano ao custo de operação do
aterro sanitário de R$ 57,4/ton.). No total, portanto, a execução do PMGIRS irá
economizar cerca de R$ 920 mil por ano.
O PMGIRS, mesmo sendo mais caro no curto prazo por conta das adequações
necessárias (notadamente na coleta seletiva e na limpeza urbana), não representa
valores de onta muito expressiva em relação ao orçamento corriqueiro do município,
como se demonstra a seguir pela comparação com outros parâmetros de despesas
da administração pública. A parametrização dos serviços de gestão e manejo de
resíduos sólidos no município de Guarapuava, tal como proposto pelo presente
Plano, pode ser realizada com base no total de despesas do Município de
Guarapuava no último ano disponível, 2019, de R$ 421.212.065,24. A partir dessa
base, podem-se tecer algumas inferências sobre o que significa, percentualmente, o
valor médio anual do PMGIRS no curto prazo (valor adicional aos serviços já
prestados em gestão e manejo de resíduos sólidos, Tabela 119).
Tabela 115: Referências sobre o custo médio anual do PMGIRS no curto prazo em relação às
despesas totais do Município de Guarapuava no ano de 2019.
Contas Legais

Valores (R$)

Valor empenhado no programa "Gestão Ambiental"
em 2019

7.989.218,48

77,31%

Valor empenhado no programa "Saúde" em 2019

109.409.691,94

5,65%

Valor empenhado em despesas de capital
(investimentos) em 2019

35.918.417,17

17,20%

Total de despesa do município em 2019

421.212.065,24

1,47%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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O Plano de Resíduos, novamente por seu orçamento estimado para o curto
prazo, representa um acréscimo bastante significativo (77,31%) no valor total
empenhado no programa "Gestão Ambiental" em 2019. Uma vez que o orçamento
municipal não discrimina as ações desse programa, compreende-se que se trata de
um conjunto de ações que não são correlatas à gestão e manejo dos resíduos
sólidos, mas sim à outras ações ambientais (mesmo que algumas incluam resíduos).
Já em relação ao valor empenhado por Guarapuava no programa “Saúde”, em
2019 (R$ 109.409.691,94), tem-se que as ações propostas pelo PMGIRS representa
um acréscimo de 5,65%. Uma vez que a melhoria na gestão de resíduos sólidos
também é uma questão de saúde pública, tem-se uma boa demonstração de sua
exequibilidade financeira.
Em

2019,

o

orçamento

municipal

empenhou

R$

35.918.417,17

em

investimentos. Caso a demanda orçamentária de curto prazo do PMGIRS fosse
dispendida em 2019, isso teria representado um acréscimo de 10,89% no total do
valor empenhado em investimentos em 2019. Certamente nem todo o orçamento do
Plano é dedicado aos investimentos: de 2021 a 2024, são ao todo R$ 3.912.000 na
categoria de “investimentos em sistemas, obras, equipamentos e ações estruturais”.
Na média anual nos quatro anos que compõe o curto prazo do Plano, o valor anual
de investimentos é de R$ 978.000, o que representa, em comparação ao valor
empenhado em investimentos de 2019, apenas 2,72%. Essa relação demonstra que o
município de Guarapuava detém capacidade orçamentária suficiente para cobrir os
investimentos previstos no presente instrumento.
Já em relação à categoria de “suplementação orçamentária de pessoal”, tem-se
que o previsto pelo Plano na média dos seus 20 anos é de um acréscimo de R$
425.674. Uma vez que em 2019 a despesa com pessoal (vencimentos e encargos
sociais) foi de R$ 220.479.897,08 (52% do total empenhado), o acréscimo previsto
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pelo Plano representa apenas 0,19%, novamente demonstrando a exequibilidade do
instrumento, compatível com as restrições de acréscimo de gastos com essa rubrica.
Uma vez que os investimentos previstos pelo PMGIRS são orçados de forma
adicional aos serviços já prestados no Município de Guarapuava, tem-se que a
somatória de seus gastos anuais médios no intervalo de curto prazo (R$ 6.176.271)
com os gastos atuais (R$ 17.410.000, sendo R$ 12.460.000 em serviços divisíveis e
outros R$ 4.950.000 em serviços indivisíveis) fazem com que as despesas totais com a
gestão e manejo de resíduos sólidos seja de R$ 23.586.271. Esse valor, que consolida
o PMGIRS e todas as suas melhorias, representa 5,60% das despesas totais do
município (em 2019). Esse valor total, dividido pela quantidade de habitantes em
Guarapuava, monta em R$ 129,56, e se encontra dentro da faixa esperada para o
porte do município. Segundo pesquisa conduzida junto a 256 municípios por IPEA
(2012) sobre os dispêndios com os serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos,
o gasto médio era de 5,3% das despesas correntes.

PMGIRS/GUARAPUAVA
478

VERSÃO PRELIMINAR

Tabela 116: Valor previsto para o plano, por prazo.
Custo

Imediato

Curto

Médio

Longo

(20 anos)

2021 - 2022

2023-2024

2025-2028

2029-2040

Média
Anual

Programa de Aprimoramento da Gestão Municipal em
Resíduos Sólidos

R$7.407.891

R$943.559

R$848.359

R$1.451.118

R$4.164.855

R$370.395

Programa de Coleta Seletiva de Resíduos

R$34.248.700

R$1.580.700

R$3.490.000

R$6.288.000

R$22.890.000

R$1.712.435

Programa de Destinação de Resíduos

R$41.130.421

R$1.596.469

R$6.038.083

R$8.540.271

R$24.966.097

R$2.056.521

Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas

R$1.330.000

R$0

R$358.000

R$432.000

R$540.000

R$66.500

Programa de Limpeza Urbana

R$20.931.400

R$522.000

R$1.591.700

R$3.758.400

R$15.059.300

R$1.046.570

Programa de Comunicação e Educação Ambiental

R$250.800

R$13.200

R$26.400

R$52.800

R$158.400

R$12.540

Plano Total

R$105.299.212

R$4.655.928

R$12.352.542

R$20.522.589

R$67.778.652

R$5.264.961

Programas

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 143: Porcentagem do orçamento total, por programa.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Para a definição do custeio do PMGIRS, utilizou-se de 6 categorias, conforme
detalhamento na Tabela 117, que apresenta os valores por período para cada uma
delas, e a sua porcentagem no orçamento total. São elas: (i) ação de administração e
gestão sem custo específico; (ii) suplementação orçamentária para custeio de pessoal;
(iii) despesas com a promoção de ações e projetos; (iv) consultoria técnica ou
Assessoria jurídica especializada; (v) investimentos em sistemas, obras, equipamentos
e ações estruturais; e (vi) equipe de execução de serviço (incluindo equipamento,
materiais, mão de obra, insumos).
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Tabela 117: Custos por categoria de despesas.
Custo

Imediato

Curto

Médio

Longo

(20 anos)

2021 - 2022

2023-2024

2025-2028

Ação de administração e gestão sem custo
específico

R$0

R$0

R$0

Suplementação orçamentária para custeio de
pessoal

R$8.513.477

R$601.859

Despesas com a promoção de ações e projetos

R$7.841.200

Consultoria técnica ou Assessoria jurídica
especializada

2029-2040

Média
Anual

% do
orçamento

R$0

R$0

R$0

0,00%

R$748.617

R$1.790.750

R$5.372.251

R$425.674

8,09%

R$201.200

R$736.900

R$2.018.800

R$4.894.800

R$392.060

7,45%

R$813.300

R$203.500

R$455.600

R$77.100

R$77.100

R$40.665

0,77%

Investimentos em sistemas, obras,
equipamentos e ações estruturais

R$8.248.000

R$645.000

R$3.267.000

R$1.470.000

R$2.866.000

R$412.400

7,83%

Equipe de execução de serviço (incluindo
equipamento, materiais, mão de obra, insumos)

R$79.883.234

R$3.004.369

R$7.144.425

R$15.165.939

R$54.568.501

R$3.994.162

75,86%

Categoria

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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8.1.1. Especificações dos custos
Este item irá abordar a especificação de alguns dos custos, com as estimativas
abordadas, apresentadas por projetos:


Programa de Aprimoramento da Gestão Municipal em Resíduos
Sólidos:



Contratação de equipe necessária: um engenheiro e dois analistas
(fiscais). Valores de contratação segundo os vencimentos totais mensais
consultados junto ao portal da transparência do município de
Guarapuava em setembro de 2020 para a função de Engenheiro Civil
(R$ 12.847,63) e de Fiscal de Meio Ambiente (R$ 6.114,92).



Programa de Coleta Seletiva para Resíduos:



Ampliar e Modernizar a Coleta Seletiva de Recicláveis na área urbana
com novo roteiro de coleta pública de recicláveis otimizando a
prestação dos serviços e atendendo a 100% do município, contando
com 2 equipes de coleta no prazo imediato, 3 equipes no curto prazo, 3
no médio prazo e 4 equipes no longo prazo. As equipes-padrão foram
custeadas em R$ 28 mil por mês para um motorista e dois coletores, já
contando o rateio do equipamento, sua manutenção, materiais de
insumo e outros. O dimensionamento das equipes considera a plena
execução do PMGIRS e de suas estratégias de coleta conteinerizada e
via pontos de entrega voluntária de recicláveis;



Ampliar a coleta na área rural com a implantação de contêineres: 30
caçambas tipo brooks de 5m3 para o prazo imediato; 30 caçambas no
prazo curto e mais 60 caçambas no prazo longo;



Implantar os pontos de entrega de resíduos (PEVs) para recicláveis, em
todas as comunidades rurais e locais não atendidos pela coleta porta-aporta: 60 contentores com rodas e capacidade de 1,2m3 no prazo
imediato, 120 contentores no prazo curto, 45 contentores no prazo
médio e 60 contentores no prazo longo;



Implantação de coleta especial para pequenos geradores de RCC,
verdes e RSV: Destinar veículos, equipes e equipamentos para

PMGIRS/GUARAPUAVA
482

VERSÃO PRELIMINAR

realização de serviços de coleta de RCC, Verdes e Volumosos no valor
de R$ 40 mil mensais, contemplando uma equipe para a prestação
desses serviços de coleta. Essa equipe pode ser terceirizada ou operada
pelo próprio Departamento de Resíduos Sólidos do Município. O custo
mensal estimado traz o rateio de mão de obra, equipamentos, materiais
de consumo e outros;


Implantar sistema de coleta conteinerizada em substituição à coleta
porta a porta em regiões de ocupação majoritariamente horizontal: a
instalação dos contêineres economiza custos em relação à coleta porta
a porta, tendo, portanto, um custo negativo. Estima-se que em
Guarapuava, a coleta conteinerizada deva custar R$ 105/t, em
detrimento aos atuais R$ 232/t de coleta convencional. Dessa forma,
tanto os investimentos nos contentores quanto as despesas da coleta
não foram custeados.



Programa de Destinação de Resíduos:



Implantar 8 Unidades Municipais de Triagem de resíduos recicláveis
conforme setorização da coleta de recicláveis. A eficiência de um
profissional de triagem de material reciclável é de cerca de 3,0
toneladas por mês, em jornada de trabalho regular. A cooperativa
sugerida contém em média 30 triadores. Com esses parâmetros, estimase, pela quantidade de resíduos recicláveis a ser coletada e processada,
que haverá necessidade de se ter no curto prazo uma unidade de
triagem adicional; duas adicionais no médio, e outras cinco no longo
prazo. Cada unidade tem um custo mínimo aproximado de R$ 320.000
em equipamentos e materiais, não contando o terreno e instalações no
estilo galpão previamente existentes. Estima-se que cada unidade
detenha um nível de despesas mensais de cerca de R$ 30.000, mas
pressupõe-se que essas sejam cobertas pela comercialização do
material recuperado. O dimensionamento das centrais considera a
plena execução do PMGIRS, que prevê um grande aumento na
quantidade de material reciclável recuperado, bem como almeja atingir
menores níveis de rejeito do material segregado. Atualmente, estima-se
que 3.885t/ano sejam efetivamente recicladas no município de
Guarapuava, devendo esse número ser de 4.890 toneladas em 2024;
6.801 toneladas em 2028 e de 11.251 toneladas em 2040.



Para fins de destinação final adequada de RSU, contabilizou-se como
despesa do PMGRIS a diferença de valores entre o custo atual de

PMGIRS/GUARAPUAVA
483

VERSÃO PRELIMINAR

destinação final no aterro sanitário municipal (R$ 57,40/t) para o custo
de referência de um aterro sanitário na região de Guarapuava (R$
97,26/t, segundo PERS-PR (2018), atualizado para valores correntes pelo
IPCA/IBGE). Quanto às quantidades de RSU, atualmente são destinadas
35.935 toneladas; a média anual no curto prazo (entre 2021 e 2024)
deve ser de 36.483 toneladas; a média anual no médio prazo (entre
2025 e 2028) deve ser de 38.823 toneladas; enquanto que a média
anual no longo prazo (entre 2029 e 2040) deve ser de 43.035 toneladas;


Implementação de Centro Municipal de Recebimento e Triagem de
Resíduos Diferenciados ao custo estimado de R$ 2,5 milhões mil em
investimento, contabilizando-se galpão, equipamentos, baias de
acondicionamento e outras benfeitorias.



Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas:



Implantação das ações/obras para recuperação da área, segundo
estudo elaborado anteriormente: monitoramento por 10 anos, no valor
mensal de R$ 5.000,00;



Implantação de ações/obras para o encerramento do aterro sanitário:
monitoramento por 10 anos, no valor mensal de R$ 3.000,00.



Programa de Limpeza Urbana:



Ampliação da área de varrição: 10 equipes para o prazo imediato; 15
equipes para o prazo curto; 18 equipes para o prazo médio e 24
equipes para o prazo longo;



Instalação e manutenção de lixeiras públicas seletivas em praças,
prédios públicos e ruas principais: 10 equipes e 900 papeleiras para o
prazo imediato; 15 equipes e 915 papeleiras para o prazo curto; 18
equipes e 925 papeleiras para o prazo médio e 24 equipes e 925
papeleiras para o prazo longo.

8.2. Fontes de Financiamento
Alguns órgãos estaduais e federais possuem programas e ações para o
gerenciamento de infraestrutura técnica e econômica para a realização dos projetos
municipais propostos. Alguns dos órgãos e bancos de fomento públicos nacionais e
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internacionais também são designados como possíveis fontes de recursos neste
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. As instituições e
suas linhas são brevemente comentadas abaixo.
Tabela 118: Instituições e envolvimento com financiamento para a gestão de resíduos sólidos.
Instituição

Fomento Paraná

Banco do Brasil

BNDES

BNDES

Taxa de juros e outros
detalhamentos

Modalidade

Resumo

Concessão de crédito
via
Sistema
de
Financiamento
aos
Municípios

Apoio a projetos que visem o
desenvolvimento municipal e
regional, para disponibilizar
linhas de crédito a municípios
e consórcios municipais, com a
finalidade de atender à
demanda por serviços básicos,
infraestrutura, bens públicos e
fortalecimento institucional

Por ser instituição de
repasse,
apresenta
diversas modalidades,
como
Assessoria
técnica; Concessão de
crédito;
Garantia;
Participação societária;
e
Recursos
nãoreembolsáveis

São vários os mecanismos de financiamento, os
principais sendo: Avançar Cidades - Saneamento (MDR);
Avançar Cidades - Saneamento (FAT/BNDES); Avançar
Cidades - Saneamento (FGTS/CEF); BNDES Finem Saneamento ambiental e recursos hídricos; FINISA Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento; Fundo
Nacional do Meio Ambiente; Linha de financiamento Municípios Sustentáveis; Programa Avançar Cidades Saneamento para Todos; Programa Saneamento Básico FUNASA; e Sistema de Financiamento aos Municípios

Concessão de crédito,
por
meio
de
instituições de repasse
como
a
Fomento
Paraná; BB e CEF

BNDES FINEM - Saneamento
ambiental e recursos hídricos:
Apoio
a
projetos
de
investimentos públicos ou
privados
que
visem
à
universalização do acesso aos
serviços de saneamento básico
e à recuperação de áreas
ambientalmente degradadas

Concessão de crédito,
por
meio
de
instituições de repasse
como
a
Fomento
Paraná; BB e CEF

Fundo Clima - Subprograma
Resíduos
Sólidos
e
Subprograma
Energias
Renováveis: Apoio a projetos
de racionalização da limpeza
urbana e disposição adequada
de resíduos sólidos

Não há instituições de
repasse
Taxa de juros de 4,25%
a 6,50%, a depender do
porte do município
Prazo de 60 a 120
meses

Para municípios,
90% do valor
projeto
Carência
meses

de

até

até
do
6

Prazo de até 408 meses

Até 80% do valor
máximo dos itens é
financiável
Carência
meses

de

até

6

Prazo de até 120 meses
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Instituição

BNDES

BNDES / BB

BNDES / CEF

Modalidade

Resumo

Concessão de crédito,
por
meio
de
instituições de repasse
como
a
Fomento
Paraná; BB e CEF

BDNES
Finem
Desenvolvimento
integrado
dos municípios: Apoio a
projetos
multissetoriais,
sustentáveis
e
integrados
alinhados ao planejamento
municipal ou dos estados
brasileiros e do Distrito Federal

Concessão de crédito,
via Avançar Cidades Saneamento
para
Todos (FAT/BNDES)

Apoio
à
melhoria
das
condições de saúde e da
qualidade
de
vida
da
população
urbana,
promovendo
ações
de
saneamento básico, integradas
e articuladas com outras
políticas setoriais, por meio de
recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)

Concessão de crédito
via Avançar Cidades Saneamento
para
Todos (FGTS/CEF)

Apoio
à
melhoria
das
condições de saúde e da
qualidade
de
vida
da
população
urbana,
promovendo
ações
de
saneamento básico, integradas
e articuladas com outras
políticas setoriais, por meio de
recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)

Taxa de juros e outros
detalhamentos
Apoio
direto
do
BNDES: 1,3%; Apoio
indireto do BNDES:
1,45%
Máximo de 90% do
projeto financiável
Apoio
direto
do
BNDES: 0,9%; Apoio
indireto do BNDES:
1,05%
Máximo de 90% do
projeto financiável
Carência
meses

de

até

36

Prazo de até 240 a 408
meses (dependendo do
valor financiado)

Taxa de juros de 6%
Carência
meses

de

até

48

Prazo de até 240 meses

Taxa de juros de 5%
Carência
meses

de

até

12

CEF

Concessão de crédito
via Financiamento à
Infraestrutura e ao
Saneamento - FINISA

Apoio a investimentos em
saneamento ambiental e em
infraestrutura ao Setor Público

BRDE

Concessão de crédito
via BRDE Município
Saneamento Básico +
PCS
Produção
e
Consumo Sustentáveis

Apoio a projetos de municípios, seus órgãos e entidades,
que contribuam para a universalização do acesso aos
serviços de Saneamento Básico e à recuperação de áreas
ambientalmente degradadas. Além de projetos que
estejam de acordo com as políticas públicas nacionais e
internacionais de responsabilidade socioambiental com

Prazo de até 240 meses
Valor
máximo
financiável de 60% do
total ou 80% do
investimento fixo

PMGIRS/GUARAPUAVA
486

VERSÃO PRELIMINAR

Instituição

Modalidade

Resumo

Taxa de juros e outros
detalhamentos

investimentos em desenvolvimento sustentável

FUNASA

BID (Banco
Interamericano
de
Desenvolviment
o)

BID (Banco
Interamericano
de
Desenvolviment
o)

BIRD (Banco
Mundial)

Recursos
nãoreembolsáveis
via
Programa Saneamento
Básico - FINASA

Apoio à implantação e melhoria de sistemas públicos de
manejo de resíduos sólidos, que visam contribuir para a
universalização dos serviços de limpeza pública, coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos, por meio da Ação: Sistemas Públicos de Manejo
de Resíduos Sólidos.
Apoio ao fortalecimento da gestão dos serviços e o
desenvolvimento de tecnologias adaptadas às diversas
realidades locais, por meio da Ação: Apoio à Gestão dos
Sistemas de Saneamento Básico

Concessão de Crédito
via
BID
Flexible
Financing
(OC
Ordinary Capital)

Apoio a financiamento flexíveis
para melhorar as capacidades
de gerenciamento de risco em
projetos,
programas
de
empréstimos e estratégias de
gerenciamento de ativos e
passivos

Concessão de Crédito,
Assessoria
Técnica,
Garantia e Participação
Societária
via
UK
Sustainable
Infrastructure Program
(UK SIP)

Apoio ao desenvolvimento de
infraestruturas sustentáveis, de
baixo carbono e resilientes às
alterações climáticas, através
de uma vasta gama de
instrumentos,
como
subvenções para cooperação
técnica e financiamento misto
para empréstimos, capital e
garantias

Assessoria Técnica e
Concessão de Crédito
via Investment Project
Financing

Apoio
aos
setores
de
infraestrutura,
desenvolvimento
humano,
agricultura e administração
pública, com foco no longo
prazo (horizonte de 5 a 10
anos)

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Não é específico aos
RSU,
mas
apoia
infraestrutura urbana

Seleção de projeto por
meio de chamadas
Não é específico aos
RSU,
mas
apoia
infraestrutura urbana

Seleção contínua
projetos

de

Não é específico aos
RSU,
mas
apoia
infraestrutura urbana
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8.3. Execução
A Tabela 119 apresenta as informações resumos para a execução do PMGIRS.
Destaca-se que nos valores apresentam apenas as atividades relacionadas ao
proposto no plano, e não ao serviço atual prestado.
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Tabela 119: Programação da Execução do PMGIRS.
Custo por prazo
Programa

Projeto

Centralizar a gestão e o
gerenciamento de
resíduos sólidos

Programa de
Aprimoramento da
Gestão Municipal em
Resíduos Sólidos

Estabelecer o equilíbrio
financeiro

Implementar o Sistema
de Informações
Municipais em
Resíduos Sólidos

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

Contratação de equipe necessária

R$6.018.591

R$601.859

R$601.859

R$1.203.718

R$3.611.155

Realizar audiência pública congregando
geradores, empresas de coleta, de
tratamento e de disposição final de resíduos
sólidos para apresentar as novas regras
estabelecidas e buscar colaborar com a
adequação da destinação de resíduos
gerados em grandes geradores

R$10.000

R$10.000

R$0

R$0

R$0

Estudar e estabelecer desconto na taxa para
as regiões atendidas pela coleta
conteinerizada

R$51.400

R$0

R$25.700

R$25.700

R$0

Estudar e estabelecer metodologia de
cobrança proporcional a quantidade de
resíduos gerada por gerador

R$51.400

R$25.700

R$25.700

R$0

R$0

Criar sistema de informações online para
registro de informações sobre todas as
tipologias de resíduos sólidos para todos os
geradores do Município

R$270.000

R$270.000

R$0

R$0

R$0

Notificar geradores para preenchimento do
Sistema

R$140.000

R$20.000

R$20.000

R$40.000

R$60.000

Elaborar cartilha orientadora de como

R$10.000

R$10.000

R$0

R$0

R$0
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Custo por prazo
Programa

Projeto

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

preencher o sistema

Sistematizar o serviço
de fiscalização em
resíduos sólidos

Estabelecer práticas de
sustentabilidade nas
compras e contratações
públicas municipais

Divulgar anualmente estatísticas do Sistema

R$3.000

R$60.000

R$6.000

R$6.000

R$12.000

Implementar ações de fiscalização em
geradores, transportadores e destinadores
de resíduos baseado nos dados e
informações apresentados no Sistema de
Informações Municipal em Resíduos Sólidos

R$216.000

R$0

R$24.000

R$48.000

R$144.000

Elaborar e divulgar cartilha de orientação
para adequação de grandes geradores

R$10.000

R$0

R$10.000

R$0

R$0

Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios

R$216.000

R$0

R$24.000

R$48.000

R$144.000

Monitorar a execução dos serviços
contratados pela Prefeitura Municipal (coleta
regular, coleta seletiva, unidades de triagem,
tratamento e disposição final, serviços de
limpeza urbana)

R$216.000

R$0

R$24.000

R$48.000

R$144.000

Elaborar Manual de Sustentabilidade do
Poder Público Municipal

R$25.700

R$0

R$25.700

R$0

R$0

Realizar evento com todos os setores da
administração pública municipal para
lançamento do manual e dar notoriedade ao
projeto

R$10.000

R$0

R$10.000

R$0

R$0

Estabelecer obrigatoriedade de execução da
Logística Reversa na compra de produtos
que tenham LR prevista em lei: pilhas,
baterias, lâmpadas, medicamentos, pneus,

R$25.700

R$0

R$25.700

R$0

R$0
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Custo por prazo
Programa

Projeto

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

óleos lubrificantes e suas embalagens.
Revendedores deverão recolher os resíduos,
na mesma quantidade dos produtos
comercializados, e destinar para logística
reversa

Programa de Coleta
Seletiva de Resíduos

Modernizar a Coleta de
Resíduos Domiciliares

Ampliar e Modernizar a
Coleta Seletiva de

Elaborar diagnóstico de geração e
destinação de resíduos nos estabelecimentos
públicos municipais e adequar o
gerenciamento e destinação de resíduos
gerados, buscando a redução na geração de
resíduos, a segregação e destinação de
recicláveis, a segregação e compostagem de
resíduos orgânicos e o acondicionamento
adequado dos rejeitos para coleta pública

R$77.100

R$0

R$25.700

R$25.700

R$25.700

Adequar o contrato de terceirização dos
serviços de coleta de resíduos domiciliares
para o novo roteiro e exigir a instalação de
rastreadores nos caminhões e o repasse
automático de informações dos rastreadores
ao Departamento de Resíduos Sólidos

R$102.000

R$3.000

R$9.000

R$18.000

R$72.000

Realocar os 66 contêineres metálicos dos
setores de coleta, disponibilizando-os
apenas para estabelecimentos públicos com
grande geração de resíduos

R$33.000

R$33.000

R$0

R$0

R$0

Revisar e ampliar o roteiro de coleta pública
de recicláveis otimizando a prestação dos

R$22.848.000

R$672.000

R$2.016.000

R$4.032.000

R$16.128.000
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Custo por prazo
Programa

Projeto

Recicláveis na área
urbana

Implantar Coleta
Seletiva na Área Rural

Implantação de coleta
especial para pequenos
geradores de RCC,
verdes e RSV

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

serviços e atendendo a 100% do município
Instalação de PEV em pontos comerciais para
recebimento de recicláveis

R$570.000

R$120.000

R$240.000

R$90.000

R$120.000

Realizar estudo para alocação de ecopontos
na área rural para recebimento de rejeitos,
recicláveis e resíduos de logística reversa de
baixa periculosidade

R$25.700

R$25.700

R$0

R$0

R$0

Implantar ecopontos na área rural, em
espaços de uso comum, contemplando a
coleta de rejeitos, recicláveis e resíduos de
logística reversa de pequeno volume e baixa
periculosidade como pilhas e baterias

R$420.000

R$105.000

R$105.000

R$0

R$210.000

Realizar campanhas de divulgação nas rádios
locais

R$16.000

R$2.000

R$2.000

R$4.000

R$8.000

Elaborar material de divulgação para
população da área rural quanto a instalação
dos ecopontos e a forma adequada de uso,
com distribuição nas igrejas, postos de saúde
e escolas rurais

R$20.000

R$10.000

R$0

R$10.000

R$0

Destinar veículos, equipes e equipamentos
para realização de serviços de coleta de RCC,
Verdes e Volumosos

R$9.120.000

R$480.000

R$960.000

R$1.920.000

R$5.760.000

Contratar serviço online de comunicação
com a população para agendamento de
serviço de coleta especial de resíduos

R$228.000

R$120.000

R$12.000

R$24.000

R$72.000
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Custo por prazo
Programa

Projeto

Conteinerização da
coleta seletiva (rejeitos,
orgânicos e recicláveis)

Coleta itinerante de
resíduos com logística
reversa a área rural

Programa de
Destinação de

Incentivo à
compostagem

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

Executar campanha de divulgação sobre a
existência e formas de agendamento dos
serviços de coleta

R$20.000

R$10.000

R$10.000

R$0

R$0

Realocar soterrados instalados em praças e
parques e instalar na região já atendida com
soterrados, ampliado sua área de
abrangência: calçadão da rua XV de
Novembro e Calçadão da Rua Saldanha
Marinho

R$26.000

R$0

R$26.000

R$0

R$0

Elaborar campanha de divulgação e
educação sobre a instalação e uso adequado
dos contentores: soterrados para rejeitos e
orgânicos e superficiais para recicláveis

R$20.000

R$0

R$10.000

R$10.000

R$0

Estabelecer campanhas de divulgação e
educação ambiental quanto à implantação e
utilização dos contêineres

R$40.000

R$0

R$10.000

R$10.000

R$20.000

Estabelecer campanha semestral ou anual de
recolhimento de resíduos com logística
reversa para pequenos geradores na área
rural, incluindo embalagens de agrotóxicos,
pneus, óleo lubrificante e suas embalagens

R$720.000

R$0

R$80.000

R$160.000

R$480.000

Desenvolver campanhas de divulgação da
execução do roteiro de coleta, resíduos a
serem coletados e formas de entrega

R$40.000

R$0

R$10.000

R$10.000

R$20.000

Desenvolver cartilha de orientação sobre
compostagem domiciliar

R$51.400

R$0

R$25.700

R$0

R$25.700
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Custo por prazo
Programa

Resíduos

Projeto

domiciliar

Fomento à implantação
de unidades de
tratamento e geração
de energia a partir de
resíduos orgânicos

Fomento a unidades de
triagem de materiais
recicláveis

Fomento à
regularização da cadeia
de reciclagem

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

Realizar curso de confecção de composteira
e compostagem

R$108.000

R$0

R$12.000

R$24.000

R$72.000

Realizar campanhas de divulgação em mídias
impressas e digitais sobre compostagem

R$54.000

R$0

R$6.000

R$12.000

R$36.000

Distribuir 1 mil kits para compostagem

R$90.000

R$0

R$0

R$90.000

R$0

Implantar centro municipal de referência em
compostagem

R$380.400

R$0

R$0

R$207.600

R$172.800

Apoiar eventos de inovação no setor de
geração de energia a partir de resíduos
orgânicos

R$30.000

R$0

R$15.000

R$15.000

R$0

Realizar estudo de Parceria Público Privada
para instalação de usina de geração de
energia a partir de resíduos orgânicos

R$25.700

R$0

R$0

R$25.700

R$0

Criar Unidades Municipais de Triagem de
resíduos recicláveis conforme setorização da
coleta de recicláveis

R$2.560.000

R$0

R$320.000

R$640.000

R$1.600.000

Criar mecanismo de remuneração dos
operadores das Unidades Municipais de
Triagem por resíduo não disposto no aterro

R$25.700

R$0

R$25.700

R$0

R$0

Fiscalizar atividades privadas de estoque,
triagem e comercialização de materiais
recicláveis

R$60.000

R$6.000

R$6.000

R$12.000

R$36.000

Apoiar a regularização de atividades privadas
de estoque, triagem e comercialização de
materiais recicláveis

R$60.000

R$6.000

R$6.000

R$12.000

R$36.000
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Custo por prazo
Programa

Projeto

Destinação de resíduos
diferenciados

Fomento à reciclagem
de resíduos da
construção civil

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

Elaborar projeto para construção do centro
municipal

R$77.100

R$77.100

R$0

R$0

R$0

Construir centro municipal com espaços
reservados para receber e triar de forma
ambientalmente adequada os resíduos
especiais (Resíduos da construção civil,
resíduos verdes, resíduos volumosos,
resíduos de logística reversa)

R$2.500.000

R$0

R$2.500.000

R$0

R$0

Operar Centro Municipal

R$2.494.886

R$0

R$146.758

R$587.032

R$1.761.096

Aquisição de triturador de resíduos verdes

R$250.000

R$0

R$0

R$250.000

R$0

Destinar o resíduo verde triturado para o
centro de referência em compostagem

R$384.000

R$0

R$0

R$96.000

R$288.000

Aquisição de triturador de resíduos
volumosos

R$250.000

R$0

R$0

R$250.000

R$0

Destinar resíduos volumosos triturados para
aterro sanitário ambientalmente adequado

R$384.000

R$0

R$0

R$96.000

R$288.000

Apoiar eventos da construção civil que
disseminem o uso de agregados reciclados

R$35.000

R$0

R$5.000

R$10.000

R$20.000

Definição da disposição
final ambientalmente
adequada de resíduos
sólidos urbanos

Encerrar aterro municipal

R$75.000

R$75.000

R$0

R$0

R$0

Abrir processo licitatório e contratar serviços
de transporte, transbordo e disposição final
de resíduos sólidos urbanos

R$31.115.234

R$1.432.369

R$2.908.425

R$6.189.939

R$20.584.501

Fomento à destinação

Apoiar eventos e discussões do setor para

R$17.500

R$0

R$2.500

R$5.000

R$10.000
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Custo por prazo
Programa

Projeto

ambientalmente
adequada de insumos
veterinários

Banco de Troca de
Resíduos

Programa de
Reabilitação de Áreas
Degradadas

Reabilitação da área do
antigo lixão municipal

Encerramento do aterro
sanitário municipal

Programa de Limpeza
Urbana

Aprimoramento dos
serviços de limpeza
urbana

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

estabelecimento de logística reversa de
insumos veterinários no município
Realizar eventos de disseminação do
propósito do Banco de Troca de Resíduos

R$17.500

R$0

R$6.000

R$12.000

R$24.000

Criar ambiente online para oferta e demanda
de resíduos

R$50.000

R$0

R$50.000

R$0

R$0

Fazer divulgação em mídia física e digital do
Banco de Troca de Resíduos

R$17.500

R$0

R$1.500

R$3.000

R$6.000

Realizar eventos de orientação na área
urbana e rural

R$17.500

R$0

R$1.500

R$3.000

R$6.000

Elaboração de projeto de recuperação do
antigo lixão (PRAD)

R$125.000

R$0

R$125.000

R$0

R$0

Implantação das ações/obras para
recuperação da área, segundo estudo
elaborado anteriormente

R$720.000

R$0

R$72.000

R$288.000

R$360.000

Elaboração de projeto para encerramento do
aterro sanitário municipal (PRAD)

R$125.000

R$0

R$125.000

R$0

R$0

Implantação de ações/obras para o
encerramento do aterro sanitário

R$360.000

R$0

R$36.000

R$144.000

R$180.000

Ampliação da área de varrição

R$16.800.000

R$420.000

R$1.260.000

R$3.024.000

R$12.096.000

Instalação e manutenção de lixeiras públicas
seletivas em praças, prédios públicos e ruas
principais

R$1.200.000

R$30.000

R$90.000

R$216.000

R$864.000
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Custo por prazo
Programa

Projeto

Responsabilidade
compartilhada na
limpeza pública

Programa de
Comunicação e
Educação Ambiental

Educação ambiental em
resíduos sólidos
Comunicação digital
integrada sobre
resíduos sólidos

Ação

Custo
(20 anos)

Imediato
2021 2022

Curto

Médio

Longo

2023 - 2024

2025-2028

2029-2040

Dar uma destinação adequada para os
resíduos verdes

R$2.880.000

R$72.000

R$216.000

R$518.400

R$2.073.600

Implantação de notificação/multa pra
terrenos com a disposição inadequada de
resíduos sólidos

R$51.400

R$0

R$25.700

R$0

R$25.700

Educação ambiental formal em escolas

R$68.400

R$3.600

R$7.200

R$14.400

R$43.200

Campanhas de educação ambiental não
formal para toda a popução, sobre resíduos
sólidos

R$136.800

R$7.200

R$14.400

R$28.800

R$86.400

Comunicação digital (site / redes sociais)

R$45.600

R$2.400

R$4.800

R$9.600

R$28.800

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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9. DEFINIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE COBRANÇA DOS
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O município de Guarapuava, como salientado e detalhado no capítulo
diagnóstico do presente Plano, já conta com instrumento de cobrança definido em
Lei Complementar própria. Não obstante, verifica-se que o custo atual (ainda sem
contar com os acréscimos das adequações e ampliações propostas pelo PMGIRS)
estimado para o serviço de gerenciamento de resíduos é de R$12.460.000,00,
enquanto o valor arrecadado no ano de 2019 foi de R$7.910.00,00. Há, atualmente,
um déficit de arrecadação da ordem de R$4.550.000,00, equivalente a 37%. A Taxa de
Coleta e Destinação Final Adequada de Lixo, portanto, deve ser ajustada para refletir
os gastos divisíveis totais, de modo que a prestação de serviço alcance a
sustentabilidade econômico-financeira, de acordo com o disposto na Lei nº 11.445,
de 5 de janeiro de 2007.
Importante salientar que existem gastos indivisíveis, que devem ser pagos
totalmente pela Prefeitura, e cujo valor aproximado em 2019 foi de R$4.950.00,00. Ao
se somar tais custos indivisíveis com os divisíveis, tem-se um custo atual de
gerenciamento de resíduos de R$17.410.000,00. A plena execução deste instrumento
de planejamento, no curto prazo, deverá aumentar essa despesa anual para
R$23.586.271.
Sendo assim, calculou-se uma nova estrutura tarifária, para que a mesma cubra
todas as despesas do plano, mantendo a estrutura utilizada atualmente, de cobrança
segundo o consumo de água (Tabela 120). Destaca-se ainda, que o valor apresentado
refere-se à cobrança em prazo imediato, e que a mesma deverá ser reajustada em
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cerca de 20% para as próximas etapas do Plano. Salienta-se que nesta nova proposta,
os grandes geradores foram retirados da tabela, permanecendo apenas usos
comerciais, industriais ou de utilidade pública que gerem um volume de resíduos de
até 120L/d, conforme definido anteriormente.
Em relação aos condomínios, a proposta é de que quando o mesmo possua
acima de 3 unidades, sem individualização da água como unidade consumidora, seja
realizada uma média do consumo de água, e o valor cobrado seja referente a esta
média, por unidade. O condomínio que desejar, pode ser considerado como grande
gerador e ter a responsabilidade de dar destino de forma ambientalmente adequada,
mediante apresentação de PGRS.
Tabela 120: Proposta de reajuste nas tarifas para cobertura de 100% dos serviços de gestão de
resíduos.
Atual

Estrutura tarifária

Proposta

R$ ano

R$ mês

R$ ano

R$ mês

AA

Taxa social lixo – categoria 013

54,00

4,50

54,00

4,50

AB

Residência – até 5 m

96,00

8,00

123,61

10,30

AC

Residencial > 5 m e ≤ 10 m

144,00

12,00

226,83

18,90

AD

Residencial > 10 m3 e ≤ 15 m3

180,00

15,00

283,54

23,63

AE

Residencial > 15 m e ≤ 20 m

3

216,00

18,00

340,25

28,35

AF

Residencial > 20 m3 e ≤ 30 m3

276,00

23,00

434,76

36,23

AG

Residencial > 30 m e ≤ 50 m

300,00

25,00

472,57

39,38

AH

Residencial > 50 m3 e ≤ 100 m3

420,00

35,00

661,59

55,13

AI

Residencial – acima de 100 m

600,00

50,00

945,13

78,76

AJ

Comercial – Industrial – Utilidade Pública – até 5
m3

144,00

12,00

226,83

18,90

AK

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 5 m3 e
≤ 10 m3

180,00

15,00

283,54

23,63

AL

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 10 m3
e ≤ 15 m3

216,00

18,00

340,25

28,35

AM

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 15 m3
3
e ≤ 20 m

276,00

23,00

434,76

36,23

NA

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 20 m3

300,00

25,00

472,57

39,38

3

3
3

3

3

3

3
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Estrutura tarifária
e ≤ 30 m

Atual

Proposta

R$ ano

R$ mês

R$ ano

R$ mês

3

AO

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 30 m3
e ≤ 50 m3

420,00

35,00

661,59

55,13

AP

Comercial – Industrial – Utilidade Pública > 50 m3
e ≤ 100 m3

600,00

50,00

945,13

78,76

AQ

Comercial – Industrial – utilidade Pública – acima
de 100 m3

1200,00

100,00

1890,27

157,52

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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10. PREVISÃO
DE
CONTIGÊNCIA

EVENTOS

DE

EMERGÊNCIA

E

No delineamento de medidas de controle e monitoramento, está o
planejamento de ações para situações de emergência e contingência, ou seja,
situações, resultantes de eventos anormais ou adversos, que desestabilizam a
continuidade do fornecimento de serviços específicos. É importante destacar que o
delineamento desse tipo de ações remete à atuação dos responsáveis imediatamente
após o registro do início da ocorrência do evento danoso.
Essas ações são realizadas em situações onde não foi possível conter a
ocorrência de tal evento, mesmo utilizando todos os meios possíveis de prevenção,
ou ainda em situações de eventos excepcionais não previstos que atingem os
sistemas de gestão de resíduos, tais como, falhas nos sistemas operacionais, riscos de
contaminação, acidentes, dano á população, entre outros.
As ações de controle de contingência para os serviços de limpeza pública e
manejo de resíduos sólidos são apresentados na Tabela 121.
Tabela 121: Ações emergências para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.
Problema e urgência

Paralisação dos serviços de coleta de
resíduos

Ações de controle / contingência
- Executar medidas para regularizar a coleta o mais rápido
possível (desobstruir vias, negociar com funcionários,
compra de equipamentos novos, contratação em regime
extraordinário);
- Acionar funcionários da Secretaria de Obras para
efetuarem estes serviços temporariamente;
- Celebrar contratação emergencial de empresas
especializada para a coleta e comercialização dos serviços
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Problema e urgência

Ações de controle / contingência
recicláveis;
- Acionar meios de comunicação para informar população
a não depositar os resíduos nas ruas, até que o serviço seja
regularizado;
- Fiscalização e monitoramento das ações corretivas do
operador.
- Aguardar até que o acesso às vias seja regularizado;
- Negociar com funcionário retorno ao trabalho;

Paralização dos serviços de limpeza
urbana

- Acionar os funcionários da Secretaria de Obras poara
efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos.
- Realizar campanha de comunicação a fim de mobilizar a
sociedade para manter a cidade limpa.
- Armazenamento temporário de resíduos em local
apropriado (impermeabilizado, com bacia de contenção e
chorume);
- Paralisação temporária do serviço de coleta;
- Reparo dos danos estruturais no aterro e instalações

Interdição do aterro sanitário

- Acionamento do responsável pelo aterro, para resolução
rápida do problema;
- Busca de apoio em Municípios vizinhos;
- Acionar meios de comunicação para informar população
a não depositar os resíduos nas ruas, até que o serviço seja
regularizado;
- Fiscalização e monitoramento das ações corretivas do
operador.
- Uso de veículo reserva;

Quebra do veículo coletor

- Reparo/manutenção do veículo com problema;
- Informar à Prefeitura sobre a quebra do veículo.
- Acionamento emergencial da manutenção emergencial
por parte do operador;
- Comunicação aos órgãos de controle ambiental;
- Reparo nos danos estruturais no aterro e instalações

Contaminação acidental do solo e
recursos hídricos

- Acionamento dos meios de comunicação para alertar
população sobre bloqueio da área afetada;
Implantação de Planos de Recuperação e monitoramento
das áreas degradadas;
- Fiscalização e monitoramento das ações corretivas do
operador.

Interrupção no processamento de
recicláveis

- Doação dos recicláveis coletados para terceiros ou
interrupção da coleta seletiva e destinação dos materiais
ao aterro sanitário;
- Reparo aos danos da unidade de triagem;
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Problema e urgência

Ações de controle / contingência
- Negociação com funcionários.

Interrupção e/ou descontinuidade dos
serviços de coleta, destinação final de
RSS

Descarte de resíduos em locais
inapropriados

- Instalações emergenciais de recebimento e
armazenamento de resíduos de serviços da saúde (RSS);
- Contratação emergência de empresas terceirizadas.
- Ampliação das ações de educação ambiental no
Município;
- Realizar ações de limpeza da área com descarte
inadequado de resíduos;
- Ampliar o monitoramento e fiscalização no Município.

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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11. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PMGIRS
Tem-se para o presente PMGIRS:


Vigência: Indeterminado;



Horizonte de atuação: 20 anos;



Atualização ou revisão: a cada 10 anos.

Conforme Lei nº 14.026/2020, Art. 19, inciso XIX a periodicidade de revisão
dever ser de no máximo 10 anos. Eventualmente a revisão pode acontecer em
período inferior, incorporando novas tecnologias nos processos de gestão, manejo,
processamento e destinação final e descartando os que já não mais se mostrem
eficientes ou viáveis.
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APÊNDICE 1 – Questionários Online
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIOS
Para a coleta de dados junto a população foram elaborados questionários, os
quais ficaram disponíveis para coleta de dados nos meses de maio e junho de 2020.
Os questionários foram divididos em quatro categorias:


Questionário Resíduos Sólidos Industriais;



Questionário Resíduos Sólidos – Comércio/Serviço;



Questionário Resíduos Sólidos População;



Questionário Resíduos de Agricultura e Agroindústria.
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1. QUESTIONÁRIO RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS
O questionário de Resíduos Sólidos Industriais foi composto por 21 questões
(contendo questões: optativas, objetivas e sugestões), tendo como público alvo as
indústrias. O objetivo do questionário foi obter dados referente aos resíduos gerados
nas indústrias para, se possível, correlacioná-los com o tipo de atividades. Conforme
apresentado abaixo:
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Para o questionário industrial foram recebidos 5 respostas válidas.
As respostas são apresentadas abaixo, na mesma sequência do questionário.


Nome da indústria (opcional) – em ordem alfabética (2 Respostas)
Mary Art Vidros
Moinho São Luiz LTDA



Bairro de localização – respostas em ordem alfabética (5 Respostas)
Distrito de Entre Rios
Industrial
Jardim das Américas
Primavera
Vila Bela
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Tipo de indústria (obrigatório) – em quantidade de respostas (5
Respostas)

Tipo de indústria

Quantidade de Respostas

Fabricação de bebidas

1

Fabricação de celulose,
papel e produtos de papel

1

Fabricação de produtos
alimentícios

2

Outro

1

TOTAL

5



Quantidade de funcionários (obrigatório) – em ordem numérica (5
Respostas)
5
22
67
343
1500



Possui licença ambiental? (5 Respostas)



Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos? (5 Respostas)
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Qual(is) tipo(s) de resíduo(s) gerado(s) na sua indústria? (5 Respostas)



Para os resíduos assinalados/escritos, informe a quantidade aproximada
de geração e a destinação de cada um (exemplo: resíduos xx - xx t/mês
- destinação: xx) (5 Respostas)
15 toneladas/mês.
2 toneladas/mês.

Aproximadamente 2.500 toneladas/mês, destinação/substituição de biomassa, uso agrícola, venda para
reciclagem e aterros industriais.
Bagaço de malte: 280 kg/mês.
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Orgânico: 3,4 toneladas/mês - doação produtor rural;
Rejeitos em geral: 1 tonelada/mês - aterro industrial;
Papel/Papelão: 7 toneladas/mês - reciclagem;
Plásticos diversos: 1,5 toneladas/mês - reciclagem;
Metais Ferrosos: 5 toneladas/mês - reciclagem;
Alumínio e outros metais não ferrosos: 70 kg/mês;
Vidro: 45 kg/mês - aterro industrial;
Tambores metálicos contaminados com óleo: 12 unidades/mês - empresa licenciada;
Baterias veiculares, pilhas e baterias de telefonia: variável - empresa licenciada;
Óleo mineral usado: 900 L/mês - empresa licenciada;
Óleo vegetal usado: 50 kg/mês - empresa licenciada;
Resíduos de óleo BPF: variável;
Materiais contaminados: 1,4 toneladas/mês - empresa licenciada;
Restos de produtos químicos: 5 kg/mês;
Madeira: 11,3 toneladas/mês - empresa licenciada.



Sobre o material reciclável, quem realiza a coleta? (5 Respostas)

Outros:
Encaminhamos para Recicladora em São Paulo.
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Na indústria há dificuldade de destinar algum tipo de resíduo? (5
Respostas)



Se sim, qual(is) resíduo(s)? (3 Respostas)

Outros:
Isopor e borra de vidro.
Cinzas de caldeiras.
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Qual a maior dificuldade? (3 Respostas)

Outros:
Dificuldade em reciclar.



Gostaria que algum tipo de resíduo gerado no empreendimento tivesse
outra destinação? (5 Respostas)
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Onde a indústria descarta pilhas e baterias? (5 Respostas)

Outros:
Aterro Industrial Classe I no caso das pilhas.



Onde a indústria descarta lâmpadas? (5 Respostas)

Outros:
Empresa de Curitiba recolhe o material e destina para reciclagem.
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Onde a indústria descarta eletrônicos e/ou peças de máquinas usadas?
(5 Respostas)

Outros:
Destinação com empresa especializada.




Onde a indústria descarta óleos lubrificantes usados? (5 Respostas)

Outros:
Vende para refino.
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Gostaria de relatar sugestões de melhoria para o sistema de coleta de
resíduos municipal? (1 Resposta)

Maior separação em associações.



Gostaria de relatar irregularidades referentes a resíduos sólidos? (ex:
descarte inadequado de resíduos em terrenos, queima, mal exemplo de
vizinhos)

Sem sugestões.



Outras sugestões (1 Sugestão)

O município poderia realizar campanhas para fomentar a separação do resíduo reciclável e assim o
mesmo não ser destinado para aterro. Também faltam pontos de coleta de pilhas e lâmpadas onde o
cidadão comum não consegue realizar a destinação correta.



Caso deseje receber atualizações da elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por e-mail, deixe aqui seu
endereço: (3 Respostas)

edsonw@agraria.com.br
leti_buniti@yahoo.com.br
marina@santamaria.ind.br
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2. QUESTIONÁRIO
RESÍDUOS
COMÉRCIO/SERVIÇO

SÓLIDOS

–

O questionário de Resíduos Sólidos – Comércio/Serviço foi composto por 29
questões (optativas, objetivas e sugestões) e tinha como objetivo principal obter
dados de resíduos referentes a todos os comércios e serviços de Guarapuava.
Conforme apresentado abaixo:
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Para o questionário de resíduos sólidos de comércio/serviço foram obtidas 11
respostas. Tais respostas se encontram abaixo:


Nome do Comércio / Instituição / Serviço (resposta opcional) (10
Respostas) – em ordem alfabética
Biscaia Caçambas
Centro Médico Veterinário Vetvitta
Gbatista Terraplanagem
Guaracig Corretora de Seguros ltda
Loja Ponto Capas
Nilton Cezar Machado
Pilar Engenharia
Pilar Engenharia
Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres
Transporte de Entulhos Guarapuava



Tipo de comércio, serviço ou instituição – quantidade de respostas (15
Respostas)
Tipo de Comércio, serviço ou instituição:

Quantidade de Respostas

Comércio varejista

1

Serviços (majoritariamente realizados em escritórios)

4

Serviços de saúde (humana e animal)

2

Outros

8

Total

15

Observação: Outros tipos de comércio, serviços ou instituição não especificados
nas respostas.



Quantidade de funcionários – em ordem numérica (15 Respostas)
0
0
1
1
1
1
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2
3
3
3
4
5
8
14
18


Bairro

Bairro de localização – em ordem alfabética (14 Respostas)
Respostas

Batel

1

Bonsucesso

1

Centro

6

Morro Alto

2

Santa Cruz

1

Santana

1

Vila Carli

2

TOTAL

14

Observação: Bairros não indicados sem obtenção de respostas.


Seu estabelecimento / instituição precisa de licenciamento ambiental?
Elaborou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)?
Apresentou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava?
(15 Respostas)
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Seu estabelecimento segue o PGRS elaborado? (15 Respostas)
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Quais resíduos são gerados no empreendimento? (15 Respostas)



Outros:
Resíduos de construção civil.
Resíduos oriundos de procedimentos cirúrgicos.
Entulho de construção civil.
Entulhos.
Trabalho com caminhão tipo ‘Bruk’ atendo Sanepar. Tecido escuma.



Para os resíduos assinalados/escritos, informe a quantidade aproximada
de geração e o destino de cada um (exemplo: resíduos xx - xx t/mês destino xx) (15 Respostas)
0,003-Caratadores.
0,003-Caratadores.
10 m3.
15.000 toneladas destinados ao Aterro Municipal de Guarapuava.
200 kg/mês.
40 quilos. Separados por tipo. Fica na calçada para coleta.
60 caçambas, destinadas no espaço de reciclagem especifica.
Em torno de 150 m³/mês, tudo destinado à usina de triagem e reciclagem.
Não.
Papel - 0,001 t/mês - operador ecológico.
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Pouquíssimo.
Resíduo hospitalar: 20 Kg mês. Destino a empresa coletora.
Resíduos Orgânicos: Quantidade baixa, semanalmente são descartados para ser levados pelo caminhão
da coleta;
Rejeitos: Quantidade baixa, semanalmente são descartados para ser recolhidos pelo caminhão da coleta;
Papel: Quantidade baixa, semanalmente é descartado para ser recolhido pelo caminhão da coleta.
Papelão: Quantidade baixa, sempre que tem é colocado para os coletores ecológicos levar;
Vidro: Quantidade baixa, quando tem é classificado o que não pode ser reutilizado é colocado para o
caminhão da coleta é o que pode ser reaproveitado para os coletores ecológicos;
Plástico: Quantidade baixa, quando tem é classificado o que não pode ser reutilizado é colocado para o
caminhão da coleta é o que pode ser reaproveitado para os coletores ecológicos;
Perigosos: É sempre guardado até encontrar um local adequado para ser descartado. O qual sempre
temos dificuldades para descartar;
Tecidos: Raramente temos, mas uma quantidade baixa. E são descartadas para o caminhão da coleta.
Resíduos: para os animais;
Rejeitos: para o lixo;
Papel: para o reciclável;
Papelão: para o reciclável;
Separamos em sólidos e orgânicos, sendo orgânicos recolhido pela coleta diária e recicláveis através do
caminhão no dia programado.



Existe a separação de resíduos recicláveis? (15 Respostas)
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É usuário do serviço de coleta da prefeitura? (15 Respostas)



Se a resposta anterior for sim para coleta convencional, quais os dias de
coleta de lixo pela Prefeitura no estabelecimento? (13 Respostas)
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Se a resposta anterior for sim para coleta seletiva quais os dias de
coleta de lixo pela Prefeitura no estabelecimento? (5 Respostas)



Onde ficam os sacos dispostos para coleta? (15 Respostas)

Outros:
Estabelecimento de destinação de entulho.
Caminhão tipo ‘Bruk’ na caçamba.
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Quem recolhe o material reciclável? (15 Respostas)

Outros:
Estabelecimento de destinação do entulho.



O estabelecimento separaria o material reciclável se existisse uma forma
de coleta seletiva? (15 Respostas)
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O estabelecimento encontra alguma dificuldade em destinar alguns
resíduos? (15 Respostas)



Se a resposta anterior foi sim, qual(is)? (6 Respostas)

Outro:
Pilhas.
Lâmpadas.
Isopor.
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Gostaria que algum tipo de resíduo gerado no empreendimento tivesse
outra destinação? (15 Respostas)

Outro:
Material eletrônico e baterias.




Seu estabelecimento possui um PEV (Ponto de Entrega Voluntária)? (15
Respostas)
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Se sim, para quais tipos de resíduos? (1 Resposta)



Qual seu nível de interesse em ter em seu estabelecimento um PEV
(Ponto de Entrega Voluntária), para recebimento de materiais como
recicláveis, pilhas, eletrônicos, entre outros? Sendo 1 - nenhum
interesse e 5 - muito interesse. (15 Respostas)
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O que o estabelecimento faz com pilhas usadas? (15 Respostas)

Outros:
Guarda até encontrar um local adequado para descarte.
Aguardamos um momento adequado até que tenha coleta para esse tipo de material e encaminhamos.





O que o estabelecimento faz com lâmpadas usadas? (15 Respostas)
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O que o estabelecimento faz com remédios vencidos? (15 Respostas)

Outros:
Envia para a empresa de coleta mensal.



O que o estabelecimento faz com lubrificantes usados? (15 Respostas)



Gostaria de relatar alguma sugestão de melhoria para o sistema de
coleta de resíduos municipal? (03 Respostas) – em ordem alfabética

Melhorar, e muito, a coleta seletiva.
Não.
Ter mais pontos de contêineres para descarte de lixos comuns e recicláveis. Principalmente onde tem
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muitos comércios próximos.



Gostaria de relatar irregularidades referentes a resíduos sólidos?
(descarte inadequado de resíduos em terrenos, queima, mal exemplo de
vizinhos) (03 Respostas) – em ordem alfabética

Na Av. Moacir Júlio Silvestre, esquina com a rua próximo a Igreja Santa Terezinha, tem um terreno
baldio que sempre tem muitos lixos que são descartados ali.
Não.
Temos que ter uma legislação para destinação de corpos de animais, visto que é jogado ou destinado
ao aterro sanitário poluindo o meio ambiente. Temos o crematório animal na cidade e não está sendo
divulgado e nem mesmo apreciado pela população e pelos órgãos municipais.



Outras sugestões:

Sem sugestões.



Caso deseje receber atualizações da elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por e-mail, deixe aqui seu
endereço: (07 Respostas) – em ordem alfabética

admsecmulher08@gmail.com
claudioguaracig@gmail.com
Contato@pilarengenharia.com.br
Contato@pilarengenharia.com.br
faferro@bol.com.br
jheide@uol.com.br
niltonceza2014@gmail.com
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3. QUESTIONÁRIO RESÍDUO SÓLIDO POPULAÇÃO
Para o questionário de Resíduos Sólidos População, foram estabelecidas 44
perguntas (que envolvem questões optativas, objetivas e sugestões), tendo como
público alvo a população de Guarapuava.
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Bairro em que você mora – total de respostas por bairro (715
Respostas)

Bairro

Número de respostas

Aldeia

1

Alto Cascavel

3

Alto da XV

32

Araucárias

0

Batel

40

Bonsucesso

47

Boqueirão

50

Cascavel

6

Centro

65

Cidade dos Lagos

0

Conradinho

11

Dos Estados

34

Imóvel Morro Alto

5

Industrial

5

Jardim das Américas

2

Jordão

2

Morro Alto

31

Olarias

1

Primavera

12

Santa Cruz

60

Santana

38

São Cristóvão

14

Trianon

42

Vassoural

0

Vila Bela

27

Vila Carli

33

Distrito de Entre Rios

148

Distrito de Atalaia

0

Distrito de Guará

5

Distrito de Guairacá

0

Distrito de Palmeirinha

1

TOTAL

715
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Você mora em (715 Respostas)



Qual a sua idade? (715 Respostas)

PMGIRS/GUARAPUAVA
49

QUESTIONÁRIOS



Qual sua escolaridade? (715 Respostas)



Renda média da família em salários mínimos (SM) (SM=R$ 1.045,00)
(715 Respostas)
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Você mora com quantas pessoas? (715 Respostas)



Quantos sacos de lixo comum (orgânico + rejeitos) de cada tamanho
você gera por dia? (715 Respostas)
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Quantos sacos de lixo reciclável de cada tamanho você gera por dia?
(715 Respostas)



Quais os dias de coleta convencional (lixo comum) na sua rua? (715
Respostas)
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Quais os dias de coleta de recicláveis na sua rua? (715 Respostas)



Onde você coloca os sacos de lixo? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Ao lado da estrada.
Contêiner.
Descarto apenas lixo do banheiro. Os recicláveis entrego para uma pessoa específica e o lixo orgânico
levo para uma chácara, onde ele é processado.
Descarto apenas papel higiênico e outro orgânico que não possa ir no quintal, no mais faço
compostagem na horta e reúno os recicláveis e levo até a casa da operadora ecológica, uma vez na
semana.
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Do lado da rua.
É levado para endereço mais central e depositado em lixeira suspensa.
Em galão na frente de casa.
Em um contêiner que fica perto da associação do Cruzeiro.
Espaço específico do condomínio, que possui espaço para lixo comum, lixo reciclável e vidros.
Frente de casa.
Galão de 200 litros (plástico).
Grade de casa.
Grama em frente à casa.
Grama frente ao portão.
Gramado.
Guardo em casa até a coleta pelo operador ecológico.
Lixeira do condomínio.
Lixeira em alvenaria fechada.
Lixeiras do prédio.
Lixeiras subterrâneas: lixo orgânico. Na calçada: reciclável.
Na cerca.
No do vizinho.
Orgânicos e rejeitos em lixeira própria suspensa e recicláveis no chão.
Penduro na árvore.
Publicações digitais que não contribuam na geração de ainda mais resíduos sólidos.
Suspenso no portão.
Tambor de plástico.
Tenho várias em casa e não sei o que fazer.

PMGIRS/GUARAPUAVA
54

QUESTIONÁRIOS



Qual a sua avaliação da qualidade dos serviços de coleta regular de
lixo? Sendo 5 excelente e 1 péssima (715 Respostas)



Qual a sua avaliação da qualidade dos serviços de coleta seletiva?
Sendo 5 excelente e 1 péssima (715 Respostas)
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Você separa os materiais recicláveis? (715 Respostas)



Se sim, quais? (663 Respostas)

Outros (em ordem alfabética)
Coloco todos juntos numa única sacola, porém limpos.
Como falei, no caminhão vai só papel higiênico e o que não pode ser colocado no quintal
Fazia separado em caixas, até observar o jeito que é jogado dentro do caminhão. Virava e misturava tudo
lá dentro.
Ferro.
Isopor.
Lâmpadas queimadas, material elétrico/ eletrônico estragado.
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Lâmpadas.
Latinha.
Lixo eletrônico, alumínio e também óleo de cozinha.
Não separo porque eles jogam dentro do Caminhão de qualquer jeito.
Nós separamos reciclável de não reciclável. A algum tempo separávamos tudo, porém as coletores do lixo
reciclável abrem os sacos e misturam tudo no carrinho, desta forma não separamos mais.
Óleo de cozinha, óleo diesel.
Óleo, baterias e pilhas.
Orgânico.
Pilhas e eletrônicos.
Pilhas e lâmpadas.
Remédios.
Separo tudo o que acredito ser passível de reciclagem.
Todos os que podem ser reciclados.
Tudo que for reciclável.
Vidro coloco junto, mas bem embalado para evitar acidentes.



Quem recolhe estes materiais? (703 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Às vezes a coleta de lixo comum da prefeitura, e algumas vezes coletores autônomos sem frequência
definida.
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As vezes não passa ninguém, nem carrinho. Assim, o caminhão de coleta regular acaba levando por
estar embalado.
Caminhão da Cooperativa Reciclasol.
Caminhão de lixo.
Coleta municipal nunca para, quando os vejo, vai para eles, senão para os do carrinho.
Coleta municipal passa 1 x na semana. Os carrinheiros passam todos os dias pela manhã.
Coletor autônomo.
Coletor ou com lixo comum da prefeitura. Quem passar antes.
Deixo no contêiner.
Descarto no dalpozo farmácia Extra.
Embora separe, eu acho que é levado pela coleta comum. Exceto latas que o carrinheiro leva.
Eu separo e levo a casa de um coletor.
Infelizmente tenho que colocar com lixo orgânico pois não há coleta estrutura e comunicação pra
entregar o material separado.
Levo a residência da minha mãe, para ela deixar para os coletores, pois na minha rua o caminhão da
coleta não entra e se eu deixar na esquina, até o horário da coleta passaram outros coletores, rasgam
o saco, coletam o que convém e espalham o restante.
Levo na casa de uma coletora.
Levo pra contêiner público.
Minha diarista leva para trocar por verduras.
Na maioria das vezes o caminhão do lixo reciclável. Infelizmente não existe coleta do recicláveis.
Poucas vezes a catadora autônoma leva.
Na verdade, não sei quem.
Não coletam garrafas de vidro em geral.
Não há coleta na minha rua.
Não sei.
Não separo, não há coleta efetiva nem o convencional.
Não tem coleta seletiva. Quem recolhe é o próprio caminhão da coleta normal.
Não tem.
Ninguém.
Ou depósito em container municipal.
Pessoas que tem carrinho pegam.
Síndico do prédio.
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Tenho que levar a outro bairro onde passe a coleta municipal ou o carrinho. Pois aqui não passa
ninguém pegando. Moro no loteamento João Gelinsk.
Ultimamente os caras do caminhão comum levam junto com lixo comum, mesmo estando bem
separado e visível. Antes era os coletores de rua.



Caso a coleta do reciclável fosse realizada em contêineres, você
aceitaria levar o material até o contentor mais próximo? (715 Respostas)



Você queima o lixo? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Apenas folhas e galhos.
As folhas secas e sapes dos pinheiros.
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As vezes galhos secos.
Folhas sapés e galhos.
Folhas secas e sapés
Galhos de árvore, folhas e grama seca.
Galhos secos na churrasqueira.
Galhos, grimpas e folhas secas.
Lixo de mato quando eu faço limpeza do quintal.
Papel com dados pessoais.
Papel e papelão, pra acender a churrasqueira e o fogão a lenha.
Papel.
Resíduos do jardim.
Restos orgânicos, grama, etc.
Somente documentos e papeis com dados pessoais.




O que você faz quando gera algum entulho (resto de construção civil e
de reformas) (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Acho alguma caixa de lixo de construção.
Acho alguma utilidade para o entulho.
Ainda não gerei.
Aterramos nos próprios terrenos ou colocamos em estrada rural para arrumar (locais ruins de trafegar).
Aterramos.
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Carregamos para descarte em local apropriado.
Coloco nos buracos da rua.
Deixo em casa até a possibilidade de descartes em local apropriado, porque demoram para fazer a
coleta desse material. Ligamos e Prefeitura não busca.
Deixo em casa até descobrir local adequado. Tenho vários entulhos no meu quintal.
Deixo no terreno atrás de casa.
Deixo para o condomínio.
Difícil ter entulho.
Dificilmente tem.
Dificilmente temos esse tipo de lixo.
Disk entulho.
Disponho em buracos nas ruas problemáticas do meu caminho.
Disponho no meu terreno e reutilizo para firmar o chão da entrada pro barracão, por exemplo.
Disponho no próprio terreno.
Disponho no próprio terreno.
É disposto no fundo do quintal da minha própria casa.
É tampado os buracos no terreno e doado o que resta.
Enterramos num terreno de nossa propriedade.
Espalho no fundo do terreno, pois, tem espaço.
Eu mesmo levo ao local cedido pela cooperativa, ou contrato empresa.
Fica em casa.
Fica na residência mesmo.
Fogo.
Fundo da casa.
Geralmente tem alguém que precisa.
Levo a alguma caçamba de entulhos da rua.
Levo a contêineres da prefeitura.
Levo a estradas rurais e em entrada de propriedades.
Levo em aterro da Agraria.
Levo em um terreno meu, onde colocamos esse tipo de material, bem como galhos e folhas secas.
Levo no lixo da Agraria.
Levo para um lugar de coleta de resíduos.
Levo pra fazenda.
Local para entulho.
Meu terreno e matreiro.
Moro em apartamento alugado.
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Moro no interior, então fica muito difícil contratar para retirar.
Não faço entulho.
Não geramos entulho.
Não gerei esse lixo.
Não gero entulho.
Não gero esse tipo de material.
Não gero ou levo em caçamba.
Não gero.
Não gero.
Não sei o que fazer muitas vezes. Fica no terreno.
Não tenho lixo de construção.
Não tivemos tal situação.
Nós mudamos faz poucos meses e até hoje não geramos lixo/entulho.
Nunca aconteceu.
Nunca gerei este tipo de lixo.
Nunca gerei.
Nunca tenho esse tipo de lixo.
Nunca tive que lidar com isso.
O carroceiro leva.
Ou reutilizo quando possível.
Procuro alguém que queira e levo.
Procuro alguma caçamba de alguma construção.
Procuro esses "tambores" de construção para descartar, na rua mesmo, de frente à casa de alguém,
pois produzo pouco material.
Procuro lugar adequado.
Procuro um container.
Recolho tudo e levo até local adequado.
Retirado pessoalmente.
Reutilizar de alguma forma.
Temos nosso lugar de descarte.
Terreno destinado pela comunidade para esse fim.
Usamos para colocar nos buracos da nossa rua que não é asfaltada.
Uso no próprio terreno.
Utilizo de alguma forma no próprio local.
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O que você faz quando gera algum lixo volumoso (sofá velho, geladeira
quebrada, guarda-roupa caindo aos pedaços) (715 Respostas)



Na quadra de sua residência existem terrenos baldios com a presença
de entulho e/ou lixo volumoso? (715 Respostas)
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O que você faz com pilhas usadas? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Acumulo em casa visto que desconheço local para descarte.
Campanha de coleta de luxo eletrônico.
Carroceiro leva.
Coleta de lixo eletrônico da ABSER.
Coleta feita no condomínio.
Descarto em local próprio para pilhas em locais próprios
Descarto na empresa (Copel) que possui coleta específica para este material.
Descarto no lixo comum, por não haver ponto de coleta no distrito.
Difícil acumular.
Escola - tem coleta reciclável.
Está em casa, não sei onde levar.
Estou acumulando em casa, aguardando indicação de local para descarte.
Estou guardando as pilhas e esperando a prefeitura informar onde descartar. Nem isso fazem,
incompetentes. Deveria ter pelo menos um ponto de coleta fixo na cidade.
Estou guardando até descobrir um local de coleta.
Guardadas até saber local que aceite o descarte.
Guardo até encontrar uma campanha.
Guardo até juntar uma quantidade representativa para levar em local credenciado.
Guardo e levo na coleta de lixo eletrônico do CEDETEG, quando há.
Guardo e uma vez ao ano levo na coleta apropriada.
Guardo na esperança de encontrar o descarte correto.
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Guardo para juntar uma quantidade significativa e levo até um local apropriado de descarte.
Guardo, mas gostaria que tivesse local adequado pra descartar.
Levado no lixo próprio no trabalho.
Levo até a empresa que trabalho.
Levo em locais de coleta.
Levo no extra supermercado.
Não sei onde colocar.
Não sei onde entregar em Guarapuava.
Não sei onde levar, só guardo a espera de pontos de coleta.
Não tem ponto de coleta.
Nunca sei o que fazer com elas.
Quando recolhem levo no descarte eletrônico.
Reservo separadamente para quando tiver certa quantidade entregar em local que disponha
de coleta apropriada.
Separo e guardo para entrega.
Sinto falta de um local (central) para entregar.
Tenho várias em casa e não sei o que fazer.



O que você faz com lâmpadas usadas? (715 Respostas)

Outros:
Carroceiro leva.
Deposito no coletor apropriado do Dal Pozzo.
Descarto no lixo reciclável, por não saber onde levar.
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Descarto sinalizando que se trata de material perigoso.
Embalo e descarto no lixo comum.
Escola- tem projeto de coleta.
Estou acumulando em casa, aguardando indicação de local para descarte.
Guardo até juntar uma quantidade representativa para levar em local credenciado.
Guardo e uma vez ao ano levo na coleta apropriada.
Guardo pois não sei se existe local adequado pra jogar.
Guardo, estou com uma caixa cheia, até em um local de descarte. As lojas deveriam ser obrigadas a
recolher, indo de serem compradas nas mesmas. Ninguém guarda a nota fiscal.
Ia para a coleta de lixo eletrônico da ABSER, não recolhem mais. Vou guardar e esperar destinação
correta.
Instalação é com lâmpadas de LEDs.
Jogo no recipiente disponível pelo condomínio para coleta de vidros.
Não sei o que fazer.
Não sei onde devo colocar.
Não será mais recolhido na campanha de lixo eletrônico. Fabricantes devia recolher.
No comum, mas em caixinhas para não cortar ninguém.
Nunca geramos aqui em Entre Rios.
Nunca sei o que fazer com elas.
Quando tenho, coloco em embalagem protegido com identificação e entrego para coleta seletiva.
Quebro e coloco envolto em papel e dentro de caixas ou garrafa pet para não machucar os funcionários
da coleta.
Tenho várias guardadas para descartar e não sei onde. Vi que no dal pozzo do shopping eles recolhem,
mas é longe de casa.
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O que você faz com eletrônicos quebrados? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Acumulo em casa visto que desconheço local para descarte.
Aguardo campanha de coleta correta.
As vezes entrego em locais de coleta.
Campanha de coleta da ABSER.
Coleta de lixo eletrônico da ABSER.
Conserto.
Da mesma forma guardo, pois não existe local adequado ou pelo menos não existe divulgação.
Descarta quando há ações de coleta no centro da cidade, uma vez que em bairros nunca ouvi divulgação
de coleta adequada.
Descarto quando tem promoção de coleta.
Doado aos carrinheiros.
Entrega quando há coleta de lixo eletrônico.
Entrego a catadores ou vendo.
Entrego em campanha de arrecadação deste tipo de lixo.
Entrego em campanhas de arrecadação.
Entrego em coletas seletivas às vezes realizadas na cidade (esporadicamente).
Entrego em mutirões feitos pela comunidade, anualmente.
Escola- tem projeto de coleta.
Guardo e levo na coleta de lixo eletrônico do CEDETEG, quando há.
Guardo e uma vez ao ano levo na coleta apropriada.
Guardo em casa para não poluir ambiente. Por favor ajudem a descartar.
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Guardo, até ter campanha.
Levo nas campanhas de coleta.
Levo quando tem campanha de coleta da ABSER.
Tenho um estoque de coisas que não sei onde descartar.
Vendo ferro velho.



O que você faz com a embalagem de agrotóxicos usada em casa? (715
Respostas)

Outros:
Não compro.
Não entendi.
Não utilizo agrotóxicos.
Nunca tive.
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O que você faz com remédios vencidos? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Banheiro.
Deposito no coletor adequado das farmácias.
Descarga.
Descarta no vaso sanitário.
Descarte em fossa.
Descarto o remédio no vaso sanitário e o recipiente eu jogo no lixo.
Desprezo no vaso sanitário.
Destruo em água e dispenso no vaso sanitário.
Dissolvo na água.
Entrego em posto de saúde antes de vencer.
Entrego na farmácia onde destinado de forma correta.
Entrego na UBS.
Esvaziando e jogando a embalagem no lixo reciclável.
Farmácias.
Incineração.
Joga no vaso.
Jogo no esgoto.
Jogo no vaso do banheiro. Mas muito raramente.
Jogo no vaso sanitário.
Levo ao hospital para descarte.
Mas só as embalagens vazias.
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Não deixo vencer.
Se liquido jogo na pia e se for comprimido jogo no vaso sanitário.
Secretaria de saúde.
Separo a embalagem dos remédios para descarte.
Separo o material que pode ser reciclado e levo o restante até um ponto de coleta.
Separo o remédio no lixo comum e a embalagem no reciclado.
Vaso sanitário.



O que você faz com pneus usados? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Decoração ou artesanato.
Deixa na loja onde faz a troca.
Deixe na loja em que comprei o novo, para que deem a destinação correta.
Deixo a destinação por conta da revendedora onde adquiri os pneus novos.
Deixo na borracharia.
Deixo na loja onde comprei o pneu novo.
Deixo na loja que foram trocados os pneus.
Deixo no borracheiro.
Deixo onde compro o pneu.
Deixo onde troco pneu.
Deixo onde troco pneu.
Doa para quem deseja.
Fica na borracharia.
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Fica na concessionária.
Floreiras.
Geralmente deixa na borracharia.
Horta caseira ou vendo.
Horta.
Invento algum tipo de artesanato.
Já deixo no local onde foi trocado.
Na troca do pneu, o objeto fica no revendedor.
Nunca tive.
Pneu do caminhão ninguém quis levar. Nem o borracheiro, o reciclado e nem o caminhão comum.
Reaproveito para fazer canteiros.
Reutiliza em vasos, cama cachorro.
Uso para jardinagem.
Utilizo para plantar dentro.
Vende para borracharia.
Vendo no local de compra dos novos.
Vendo pro borracheiro.
Vendo.



Se você costuma vender algum tipo de material, para quem você
vende? (187 Respostas) – em ordem alfabética

Alumínio para quem passa comprando.
Alumínio, ferro, pneus.
Alumínio, pontos de compra do material.
Alumínio.
Amigos.
Apenas faço doação para catadores. (Por isso, aliás, sou contra contêineres, que tirariam a oportunidade
de trabalho de catadores).
Bazar.
Brechó.
Brechozinho.
Caminhão de ferro velho.
cartuchos de tonner usados.
Catador de latinha.
Com atravessador que comprei.
Direto pra associação de catadores.
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Doo para funcionários e outros.
Empresa credenciada.
Empresas especificas.
Ferro velho.
Grupo Facebook.
Itens de ferro velho.
Já vendi pneu. Não lembro para quem.
Latas de alumínio. Vendo para quem compra.
Latas.
Latinha de cerveja para coletores.
Latinha.
Latinhas, comprador autônomo.
Loja de roupas usadas.
Loja de roupas usados. Roupas são um problema sério, não tem onde descartas as que não tem uso.
Não costumo vender, geralmente faço doação.
Não costumo vender.
Não costumo.
Não faço a venda.
Não se aplica.
Não tenho esse costume.
Não vende, doa-se.
Não vendemos.
Não vendo material.
Não vendo material. Prefiro doar.
Não vendo nada.
Não vendo nenhum material.
Não vendo, dou.
Não vendo, dou.
Não vendo, mas dou garrafas pets para coletores que passam nas ruas com seus carrinhos.
Não vendo.
Não vendo. Somente doação.
Não.
Não.
Nenhum.
Nossos funcionários.
Nunca vendi.
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Para quem estiver precisando.
Para terceiros.
Pessoas da comunidade através de grupos de venda e/ou troca.
Pneus usados, para borracheiros.
Pra pessoas interessadas.
Pra uma mulher que compra latinhas de cerveja.
Reciclagem.
Rede social.
Roupa no bazar de roupas usadas.
Sacos de Bag, para um comprador que sempre compra sacos e bags.
Sem resposta pois não vendo.
Somente doações.
Somente quando vale a pena e para quem tenha interesse.
Suc ambiental.
Vendemos latas de alumínio próximo a Apadevi.
Vendo latas pra uma pessoa que vem buscar em casa.
Vendo latinhas de alumínio.
Vendo para empresa autorizada em receber reciclado.
Vendo somente os pneus, no mesmo local da compra dos novos.



A Prefeitura realiza varrição na sua rua? (715 Respostas)

Outros:
Até faz, mas não vi uma frequência.
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Demora mais que 15 dias.
É interior.
Em 20 anos que moro em Guarapuava nunca foi varrida a rua.
Minha rua não é asfaltada.
Minha rua, por causa do Unimax, gera muito lixo. É nojento.
Muito raramente.
Não varrem, mas cortam grama.
Nenhum tipo de assistência quanto a isso.
Quando cortam grama.
Raramente.
Sim, mas não sei informar.
Sim, mas não sei quando.
Sim, mas não sei quantas vezes. Aqui a agraria faz muito desse trabalho.



Você faz compostagem de resíduos orgânicos? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Algumas vezes, mas gostaria de poder fazer sempre.
Alimento os carneiros.
As vezes sim.
Às vezes.
Dou para as galinhas.
Faço em pequena quantidade, pois espaço é limitado.
Já fiz, hoje não mais pelo espaço.
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Levo para a chácara onde é realizada.



O que você faz com o óleo de cozinha usado? (715 Respostas)

Outros:
Acender fogo pra churrasco.
Acendo a churrasqueira.
Acendo fogo churrasqueira.
Acumulo em casa visto que desconheço local para descarte.
Coloca em garrafa.
Coloco num litro e entrego para a coleta de reciclável da prefeitura.
Deixo na caixa de reciclagem.
Deixo separado junto ao lixo reciclável.
Descarto no terreno.
Doo para o Projeção que faz sabão.
Empresa especial recolhe.
Entrego a uma senhora e ganho desconto em sabão.
Entrego no meu trabalho e o caminhão de uma empresa retira para produção de biodiesel.
Escola- tem projeto de coleta.
Faço doação para quem faz sabão em casa.
Faço sabão.
Faz fogo pra churrasco.
Fazemos sabão.
Fogo.
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Guardamos o óleo "limpo" para reutilizar, e o mais queimadinho para doar.
Guardo em garrafas pets.
Guardo em recipientes plásticos e doo para conhecidos que fazem sabão.
Guardo para fazer fogo na churrasqueira.
Guardo.
Ha um espaço (buraco) no quintal que é coberto com terra, aposto descarte.
Jogo na compostagem.
Jogo na grama.
Jogo no canteiro.
Jogo no mato da calçada.
jogo no quintal de casa.
Levo ao local de trabalho (restaurante), onde ocorre coleta periódica.
Muito pouco resíduo de óleo. Mas quando tem é colocado na churrasqueira ou fossa.
Na minha residência utilizam para acender fogo da churrasqueira.
Na pia. Mas gero bem pouco.
Não cozinho em casa com óleo.
Não cozinho em casa.
Não deixo resíduos, não faço frituras.
Não faço fritura.
Não faço frituras, portanto não gero esse tipo de resíduo.
Não fazemos frituras para acumular volumes maiores.
Não frito em imersão.
Não gero esse lixo.
Não gero esse produto.
Não gero esse resíduo.
Não gero esse tipo de resíduo.
Não gero óleo de fritura.
Não tem.
Não tenho sobras de óleo.
Não tenho.
Não uso óleo de cozinha.
Não uso óleo na alimentação.
Não uso óleo para fritar, usamos somente fritadeira elétrica.
Não uso óleo.
Não uso.
Não utilizo óleo.
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Não utilizo.
O pouco que tenho, armazeno em vidro, e vai pra doação.
Produzo pouco desse resíduo.
Quase não tenho óleo.
Quase não usamos.
Reuso.
Reutilizo algumas vezes, depois uso para acender fogo de churrasco.
Reutilizo em casa ou descarto em local onde reciclam.
Reutilizo.
Separo e descarto junto com os recicláveis.
Usa na churrasqueira.
Uso em uma churrasqueira caseira para fazer fogo.
Uso muito pouco, não faço frituras.
Uso na churrasqueira.
Uso para acender a churrasqueira.
Uso para acender fogo na churrasqueira.
Uso para fazer fogo.
Uso para iniciar fogo na churrasqueira.
Uso pouco, não sobra.
Uso pouquíssimo óleo de cozinha.
Uso pra acender fogo na churrasqueira.
Utiliza para fazer sabão.
Utilizo para ascender a churrasqueira.
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Qual(is) forma(s) você considera mais efetiva(s) para o recebimento de
informações sobre resíduos e educação ambiental? (715 Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Através de palestras e panfletagem nós bairro. Associação em ação.
Campanhas no comércio em geral e industrias para reciclagem.
Educação ambiental nas escolas.
Ensinar as crianças nas escolas, elas levam a informação para casa.
Incentivando por troca por verduras, ou multa por lixo descartado errado.
Não fazer panfletos, pois gera mais lixo ainda.
Palestras e eventos em escolas, para formar bons hábitos aos futuros adultos.
Para atendimento da população em geral, acho que informativos curtos e rápidos são mais eficazes,
pois as pessoas não têm paciência de assistir uma palestra.
Penso que seja necessário, pra muitos, mensagens de impacto, tenho imagens inclusive de locais onde o
poder público realizou limpeza de pontos onde a própria população construiu pequenos lixões, colocou
placas indicativas da proibição de descarte naqueles locais e, os nada educados, sorrateiramente,
passaram a descartar os mais diversos tipos de resíduo alguns metros ao lado das placas. Creio que
campanhas também pelas redes sociais, especialmente indicando claramente locais que ara descarte
específico de cada resíduo, esclarecendo que por EDUCAÇÃO cada um deve, respeitando o espaço do
outro e o meio ambiente.
Projetos dentro das escolas.
Trabalho forte na educação escolar.



Gostaria de relatar sugestão de melhoria para o sistema de coleta de
resíduos municipal? (295 Respostas) – em ordem alfabética

1 - Coleta de recicláveis nos Distrito com frequência, ao menos uma vez na semana.;
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2. - Ter dias efetivos para coleta, no Distrito os dias da semana várias pessoas ficam sem saber o dia certo
que
terá
coleta;
3- Realizar fiscalização no Guará, pois há muitas queimadas de lixos.
2 dias por semana.
2 vezes na semana a coleta reciclável.
A coleta de lixo no Distrito de Guará é uma vergonha. Horrorosa.
A coleta de material reciclado não apresenta frequência regular. Também considero errada a cobrança de
taxas semelhantes em bairros diferentes, uma vez que no centro, por exemplo, há coleta todos os dias,
enquanto em outros bairros a coleta é em dias alternados. Também é absurdo que o comércio descarte o
lixo no mesmo sistema municipal de coleta, pois em outros municípios os comerciantes são responsáveis
por esse descarte. A cobrança da taxa de lixo junto a Sanepar é no mínimo duvidosa. Além disso a base
de cálculo para a taxa de lixo não necessariamente condiz com a realidade do volume de resíduos
gerados.
A coleta de recicláveis deveria ocorrer mais vezes durante a semana e pela manhã, aqui na rua Saldanha
Marinho. 1 vez é pouco visto que não podemos deixar os sacos de recicláveis na calçada em frente as
lojas (muita reclamação).
A coleta de recicláveis não passa no meu bairro, Boqueirão, o que dificulta a reciclagem.
Além disso as regras de qual tipo de lixo pode ser descartado na coleta regular não são bem claras.
A Coleta Municipal de Recicláveis deveria ser mais previsível.
A coleta seletiva de materiais recicláveis deveria acontecer em todos os bairros.
A coleta seletiva deveria atender todos os bairros da cidade, no meu bairro o caminhão da coleta seletiva
não passa.
A coleta seletiva Municipal deveria estender-se a todos os bairros, ou os autônomos da região deveriam
ter dias específicos para tal, para que as residências pudessem organizar-se.
A prefeitura deveria ter coleta de resíduos como sofás por exemplo. Se tem eu desconheço.
A prefeitura poderia fazer parceria com os catadores de reciclável.
A prefeitura tem projeto de ampliar os pontos de coleta em cada bairro. Penso que cada ponto deveria
ser uma cooperativa solidária gerando renda para as pessoas daquele local, cadastrando-as, treinando-as.
Evitando atravessadores. Ou até mesmo, criar dias específicos para recebimento e compra do material
reciclável. Visito familiares no bairro Mirante da Serra e vejo o "lixo rico" que vai pro lixão (devido á falta
de alguém retirar o reciclável neste bairro, entre outros).
Acho que a coleta de recicláveis deve ter os horários e dias de coleta melhor divulgados.
Acredito que poderiam fazer um trabalho com os catadores, que às vezes coletam o que eles querem das
sestas e o resto, deixam aberto fazendo com que o lixo se espalhe por ruas e calçadas. Levado pelo vento,
param em terrenos baldios, bueiros, e residência vizinhas.
Acredito que seria necessário melhor informação sobre rota do caminhão seletivo ou de pontos de coleta
desse material. Não encontrei mapa ou informações mais específicas do trajeto no site da prefeitura,
apenas bairro e horário. Sei que o caminhão, por vezes, não consegue passar em todas as ruas, por isso
gostaria de saber quais ruas passa ou em quais pontos poderia deixar para a coleta.
Acredito que um sistema de coleta de resíduos de jardim, galhos secos e folhas seria bem acolhido para
evitar a queima destes resíduos nos quintais, e nem sempre é possível destinar adequadamente este
material reaproveitável em locais apropriados.
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Adotar uma empresa parceira para este trabalho, como por exemplo a coleta de óleo ou gordura usados
ser realizada por uma empresa da cidade, além de contribuir com o meio ambiente, poderia ter certeza
de destino ambientalmente correto.
Algumas vezes percebo que o coletor de lixo comum leva o reciclável para o caminhão para pegar o
alumínio e acaba descartando todos os outros materiais que separo no caminhão de lixo comum.
Ampliação da coleta seletiva, incluindo contêineres públicos. Criação e divulgação de pontos de coleta
para resíduos especiais, como pilhas, eletrônicos, lâmpadas...
Ampliar a coleta de reciclável e resíduos de jardim, já que os coletores não aceitam levar.
Ampliar a coleta dos resíduos recicláveis e ampliar as campanhas de coleta de resíduos perigosos.
Apenas seja realizado, pois em meu distrito não está sendo feito a contento.
As pessoas que realizam a separação de resíduos deveriam receber incentivos seja financeiro ou desconto
nos impostos para incentivar tal prática, também deveria haver a coleta seletiva pela prefeitura em todos
os bairros.
Aumentar a frequência da coleta em locais que gerem grande volume de resíduos em períodos variados,
ex: bares, locais de realização de eventos, bairros com grande número de moradores em residências
compartilhadas...
Aumentar e/ou divulgar mais os pontos de coleta para lâmpadas, pilhas e eletrônicos.
Aumentar os pontos de coletas de óleo vegetal nos demais bairros; implantar pontos de coletas de
lâmpadas, pilhas e baterias, aumentando as informações ao público quanto ao descarte correto desses
materiais, e dando mais publicidade aos locais que recebem esses tipos de resíduos, como por exemplo
postagens em redes sociais, ou desenvolver um sistema de coleta nos bairros com uma planilha com dias
e locais onde estarão recebendo os resíduos.
Campanha educativa sobre a legislação brasileira vigente que determina que cada um é responsável pelo
lixo que produz.
Campanhas de Estado e não de governos para serem permanentes na conscientização.
Campanhas, especialmente de TV, que reforcem a responsabilidade que cada um tem com o seu lixo,
para que as pessoas se apropriem dos resíduos que produzem e compreendam que são parte essencial
deste processo.
Coleta de recicláveis e saber que dia ocorre.
Coleta de vidros separados.
Coleta seletiva com frequência.
Coleta seletiva de vidro.
Coleta seletiva.
Coletar 2 x na semana.
Coletores credenciamos em todos os bairros.
Com certa frequência os caminhões de lixo, tanto comum quanto reciclável, não aparecem para recolher
o lixo nos dias corretos. Assim o lixo fica na frente de casa ou temos que recolhê-lo novamente. Dizem
que o caminhão está estragado ou algo assim.
Com certeza os contêineres seriam efetivos, auxiliarão o trabalho dos coletores ecológicos.
A compostagem deve ser impulsionada.
Como eu disse na questão anterior.
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Compromisso com cidadão. Nem sempre a coleta é realizada.
Conscientização para que nos geradores façamos de maneira correta a separação dos resíduos.
Cooperativa de coletores de recicláveis.
Criar pontos de coleta de material reciclável.
Cumprir nos dias marcados.
Deve existir 2 containers ao lado do outro para coleta: 1 orgânico com tampa e 1 de reciclado bem
identificado, acho que cada um deve varrer a frente da sua casa e mostrar esses exemplos positivos de
cidadãos que colaboram com a limpeza.
Deveria ser ampliado para mais bairros e distritos da cidade.
Deveria ser feita uma orientação de separação de resíduos nos bairros, por exemplo em associação de
bairros.
Deveria ter coleta com caminhão para os recicláveis.
Deveria ter coleta seletiva, com caminhão para recolher apenas o reciclável. Acho que os catadores não
são conta. Na minha rua nunca passam. Deveria ser algo mais regrado. Haver de fato a responsabilidade
em separar lixo reciclável. Poderia gerar desconto no IPTU por exemplo.
Deviam coletar volumoso e fazer valer a lei da logística reversa.
Disponibilizar coleta na minha rua.
Disponibilizar mais lixeiras em locais como lago, lagoa, praças, e lixeiras mais resistentes.
Disponibilizar um container para coleta reciclável junto ao Ginásio Joaquim Prestes.
Diversas vezes na semana os responsáveis pela coleta de lixo não recolhem o mesmo. Por mais que esteja
bem embalado e na lixeira. Já foi realizada reclamações em órgão competente, mas torna a acontecer.
Divulgação de locais credenciados para entrega de lixo específico (pilhas, lâmpadas, material eletrônico,
embalagens agrotóxicas de jardinagem, remédios).
Divulgação dos locais, data e horários das coletas dos lixos recicláveis.
Divulgação efetiva dos dias que o caminhão de reciclável passa para coletar o material.
Divulgação maior sobre a coleta seletiva, com dia e horário que passa em casa bairro. Que as ruas em que
o caminhão não passe, seja informado um local, dia e horário para deixar os resíduos.
Divulgar a necessidade de separação de vidro. Vejo muitos casos onde as pessoas colocam garrafas junto
com o lixo normal.
Divulgar horários de coleta.
Divulgar mais.
É urgente um planejamento de verdade e ativação de coleta seletiva em todos os bairros, além de um
trabalho
efetivo
na
Ed.
Ambiental
principalmente
em
adultos.
Um controle na coleta através de app é possível e viável além de participativo, um canal para os cidadãos
opinarem, sugerirem ou solicitar um serviço como de podas de arvores, e até mesmo reclamar da coleta.
Efetividade na coleta (tem dias que não passa).
Em teoria, o bairro Bonsucesso é coberto pelo caminhão do reciclável. Moro no Padre Chagas e já
inclusive perguntei ao motorista do caminhão em que dia/horário ele passaria na minha rua e segundo
ele, passaria na quinta de manhã (mesmo dia que vi ele passando e perguntei). Mas ele nunca passa na
Abrão Manoel da Silva. Os catadores sempre levam os recicláveis, exceto o vidro. Esses eu preciso ir levar

PMGIRS/GUARAPUAVA
81

QUESTIONÁRIOS
até nas caçambas no Santa Cruz (praça da Unicentro), porque não sei onde mais levar. Minha sugestão é
de que a coleta realmente cubra os bairros e que haja um ponto de coleta ao menos por bairro ou região.
Para resíduos grandes (Eletros, sofás, pouco entulho) talvez pudessem adotar os ecopontos, como já foi
feito em Londrina.
Esclarecer sobre coleta de pilhas, vidros, eletrônicos, óleo usado. Falta divulgação se é que existem tais
coletas.
Eu dou os parabéns para os coletores da minha rua porque vejo que os moradores não tem muito
cuidado com relação a preparação do lixo para a coleta, as vezes deixam as sacolas arrebentadas para
eles coletarem.
Eu queria que os postos de coletas de resíduos atípicos fossem mais informados pois é muito difícil
encontrar onde entregar eletrônicos, lâmpadas, pilhas e etc.
Exigir de edifícios e condomínios, lixeiras separadas para recicláveis. Vejo muitos prédios sem. Aqui
mesmo separando, só vejo coleta normal pegar. E moro a 1 quadra da prefeitura.
Se houvesse container para recicláveis a cada 2 quadras, teria um resultado melhor do que caminhão
passar em dias determinados.
Expandir a coleta em todos e bairros, por ruas.
Expansão de coleta de recicláveis no município com orientação mais eficaz nos bairros.
Falta campanha de conscientização, para separação, como separar, quais resíduos gerados são recicláveis,
forma correta de separação.
Falta lugar para entrega de lâmpadas e pilhas.
Fazer coleta diária comum e 3 vezes recicláveis.
Fazer valer a lei da logística reversa.
Gerar opção de descarte/coleta de móveis, entulho e grandes volumes, além de pilhas e materiais
cortantes. Isso junto com informação da população.
Gerar um sistema de usina de energia através do lixo gerado, exemplo do Japão.
Gostaria de receber informação sobre os dias de coleta seletiva, que fosse mais frequente ou que tivesse
ponto de coleta perto de casa.
Gostaria de saber onde eu mesma posso descartar resto de entulho? Ou a única forma é chamar uma
empresa licenciada?
Gostaria que a coleta passasse a frequência que deveria. Na minha rua deveria passar terça quinta e
sábado, mas geralmente passa apenas duas vezes na semana
Gostaria que coletasse de forma frequente o lixo reciclável no meu bairro. Uma vez por semana seria
bom.
Gostaria que já que o caminhão de reciclável não passa na minha rua, e em tantas outras, os carrinheiros
fossem ajudados com " gaiolas" mais fáceis de carregar.
Gostaria que o plano municipal contemple o correto descarte de EPIs gerados na pandemia.
Gostaria que os garis não amontoassem o lixo na esquina quando vão coletar pois cães podem espalhálos.
Gostaria que os garis tivessem mais cuidado pra não derrubarem tanto lixo na frente da casa. ELE tira os
sacos da lixeira suspensa das casas e deixa na calçada da frente da minha casa amontoada mais o menos
as 11h da manhã. Depois de 1 hora ou mais passa o caminhão e acaba que cachorros da rua abrem as
sacolas fazem bagunça, com o lixo de toda vizinhança ou eles mesmo quando pegam as sacolas já no
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chão rasgam e derrubam papel higiênico, fraldas e etc. e deixam ali.
Gostaria que tivesse a coleta de lixo reciclável, pois nem sempre encontro catadores para entrega.
Haver coleta de lixo reciclável em todos os bairros.
Horta comunitária com uso do lixo orgânico de cada bairro. Tenho compostagem e é muito simples de
fazer, na minha opinião não deveria existir coleta de lixo orgânico, e sim que fosse destinado a um ponto
de compostagem.
Implantar pontos de coleta de lâmpadas em cada bairro. Promover gincanas de coleta de recicláveis nas
escolas municipais. Vale a pena incentivar as crianças quando estão idade de desenvolvimento,
incorporam mais fáceis novos comportamentos.
Implementação de coleta de reciclados em todos os bairros e avisar a população por meio das redes
sociais quais bairros tem esse serviço.
Incentivar a criação de cooperativas.
Incentivar empresas de reciclagem.
Informação/Orientação.
Informações/educação das pessoas para criar o hábito de separar os resíduos e o não descarte em via
pública. Autuação e multa após orientações e fiscalização em ruas, parques e praças. Principalmente pós
eventos ao público.
Informar as pessoas da importância da reciclagem e como fazer, por exemplo se é necessário lavar as
embalagens antes de descartar... Se pode fazer compostagem de papel higiênico. Fazer vídeos criativos
de como reciclar, por exemplo evito pegar sacolinha no mercado, uso as cx papelão que depois coloco
meu lixo reciclado.
Informe sobre os dias e horários das coletas para as casas.
Instalação de pontos para lixo reciclável, um a cada duas quadras.
Instalar a coleta seletiva, pode ser com contêineres distribuídos na cidade e amplamente divulgados! Não
tem problema serem somente um por bairro ou até um por grupo de bairros! Desde que tenha como
estacionar pra destinar corretamente! Hoje nem vocês sabem informar como funciona! Entre em contato
com o WhatsApp da SURG perguntando quando coletavam garrafas: disseram quem sabiam informar o
dia e que era pra deixar lá fora que seria coletado! Ficou quase 10 dias esperando ... é isso com a dengue
rolando solta ...
Instruir melhor os funcionários para não levar os materiais recicláveis junto com o lixo comum.
Instruir os próprios catadores para coletares todos os lixos recicláveis e instruir a população da melhor
maneira de descartar se precisa lavar as embalagens etc.
Investir em informar a população sobre a necessidade da coleta seletiva.
Investir na divulgação e incentivo da separação de lixo reciclado.
Já está na pesquisa para instalar contêiner e eliminar as cestas dos muros.
Já que e pago poderia ser um sim outro não para melhorar a limpeza das ruas.
Levar em conta o número expressivo de animais de companhia hoje nos lares, estes morrerão em algum
momento. Precisa ser pensado no impacto ambiental. Não jogarem animais de companhia no aterro
sanitário e sim dar um destino correto como a cremação. Afinal muitos vem a óbito por doenças que
contaminam o solo.
Lixo reciclável poderia ser passado e recolhido pelo menos 1 vez por mês.
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Lixo reciclável precisa de mais atenção.
Local onde recolham lâmpadas usadas. Pois pra colocar nos recicláveis precisa para 1 real por lâmpada.
Lugares e dias certos para cada bairro e rua, ser feita a coleta com frequência, coleta seletiva obrigatórias.
Maior fiscalização em terrenos particulares onde há abandono de lixo e criação de mato.
Maior frequência de coleta dos recicláveis.
Maior frequência para não haver muito acúmulo.
Maior frequência, maior tipologia de resíduos e maior distribuição de pontos de coleta para materiais
específicos.
Mais contato do poder público com a população, através da atuação de Técnicos em Meio Ambiente
junto a população, fazendo instrução, acompanhamento e fiscalização.
Mais cuidado com a coleta. As vezes arrebenta sacos quando carrega e fica o lixo exposto na calçada.
Mais divulgação de como ocorre a coleta, maior frequência da coleta.
Mais informação às pessoas de como armazenar e dar destino.
Mais informação sobre o descarte de todos os tipos de resíduos para a população, principalmente os
hospitalares e afins. Sou escolarizada e ainda assim tenho dificuldade em descartar os rejeitos que minha
sobrinha gera por ser diabética. A população precisa saber que o lixo é responsabilidade de todos e
precisa ter conhecimento e acesso de como descartar cada tipo de resíduo. Não adianta separar o lixo se
ele não irá chegar ao destino correto, precisamos ter uma coleta que abranja todos os resíduos possíveis,
e que não seja difícil fazer esse descarte, senão a população não terá interesse.
Mais informações a respeito dos pontos de coleta de lixos especiais, como pilhas, eletrônicos, etc.
Mais informações e conscientização da população para a separação do lixo.....buscar algum incentivo para
que as pessoas tenham consciência da importância de separar e dar o destino correto para os
resíduos.........teria que ter alguma forma de coleta de lixo para os moradores de chácara do entorno da
cidade.
Mais informações sobre onde descartar lixos
Mais locais credenciados para coleta de lixos específicos como Pilhas, remédios e eletrônicos! E
divulgação desses locais, para a população saber onde pode levar seus resíduos tóxicos!
Mais locais onde possamos deixar os eletrônicos e pilhas.
Mais pontos de coleta.
Manter a regularidade, muitas vezes o lixo fica na frente das casas, onde os cachorros acabam abrindo e
ninguém recolhe este material.
Marcar as coletas seletivas, orientar onde descartar lixo eletrônico. ORIETAR educar a população.
Melhor capacitação e fiscalização de credenciamento de catadores cadastrados pela prefeitura.
Melhor conscientização das pessoas que ainda não fazem a separação do reciclável. Valorizar as empresas
que trabalham com materiais recicláveis com incentivos fiscais.
Melhor divulgação das coletas de reciclados.
Melhor divulgação de datas.
Melhor informação à população.
Melhorar a coleta de material reciclável.
Melhorar a coleta seletiva e, complementado a pergunta sobre levar em alguma caçamba próximo da
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residência, eu levaria, desde que a prefeitura reduzisse o valor da coleta de lixo.
Melhorar a coleta significa dar condição aos que trabalham com a coleta para que ela seja efetiva, meios
de trabalho e equipamentos que estejam em excelentes estados são o necessário para se pensar em
melhorar o sistema de coleta.
Melhorar a divulgação.
Melhorar a oferta de locais e a divulgação dos locais de coleta de resíduos especiais (pilhas, lâmpadas
fluorescentes, eletrônicos, óleo de cozinha, ...)
Melhorar muito a coleta de recicláveis. Como exemplo a cidade de Curitiba.
Melhorar, e muito, a coleta seletiva.
Meu bairro não está na programação da coleta seletiva, o bairro é Mirante da Serra.
Também gostaria de saber porque o isopor não é aceito pelos catadores de reciclado, sendo assim não
temos opção de descarte.
Minhas necessidades estão sendo atendidas.
Morei em Maringá e Palotina, e lá algumas vezes por mês passava um caminhão recolhendo móveis e
outras coisas grandes que são descartadas pelos moradores, e em Palotina toda quarta passava um
caminhão recolhendo os lixos recicláveis
Morei muito tempo em Curitiba, e lá funciona muito bem a coleta seletiva. Deveriam adotar as práticas
deles. Conversem com o poder público de lá. Acredito que a readequação das lixeiras nos prédios e a
coleta seletiva em todos os bairros, seria uma parte da solução.
Moro no Mirante da Serra e aqui não temos coleta seletiva periódica. Esse tipo de lixo é colocado no chão
para que a Surg não recolha, mas se não passar um catador independente pode ficar dias na rua. Seria
muito bom que houvesse uma coleta sistemática em dias definidos.
Muitas vezes o lixo é deixado na rua, pelos coletores antes do caminhão passar, o que frequentemente
tem como consequência o espalhamento dos mesmos por cães. Dessa forma, mesmo que tenha colocado
o lixo em um recipiente e local adequado, muitas vezes ele acaba espalhado na rua antes mesmo do
caminhão passar.
Muitas, desde construir novos hábitos alimentares, por exemplo: não tomo refrigerante nem qualquer
suco e leite de caixa, além de produzir mais lixo são maléficos a saúde... por isso só consumo natural e
realizo compostagem... deveria ser obrigatório uso de sacolas retornáveis, fazer com que as pessoas
percebam o quanto utilizam sacolas desnecessariamente...
Multa para quem mistura orgânico com reciclável.
Na minha rua não tenho o que reclamar.
Nada a mencionar.
Não consigo me desfazer dos galhos e podas de árvores, em nossa colônia.
Não falhar nos dias normais sem motivo.
Não falhar os dias de coleta.
Não há informações suficientes quanto à coleta de diferentes tipos de materiais (ex.: óleo de cozinha,
lâmpadas e pilhas).
Não.
Necessário coleta de recicláveis na 17 de julho. Nada adianta separar se não recolhem e os carrinheiros
passam pouco.
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No caso da coleta de lixo reciclável deveria haver um dia da semana específico, assim como no caso da
coleta de lixo comum. Até existe o programa, mas não sabemos qual é o dia certo. Penso que é
necessário divulgar isso melhor.
No meu bairro um ponto para descarte.
O comércio deveria ser obrigado a ter lixeira. Descartam na rua o que coloca risco para todos em dia de
chuva forte.
O município deveria vender (como forma de arrecadação de imposto ambiental embutido) os sacos de
lixo diferenciados por cor e por material, como é feito na Itália, por exemplo.
O que fazer com o resíduo que o pessoal do reciclável não leva e os coletores do lixo comum não querem
levar?
O reciclável poderia ser coletado com mais frequência, uma vez por semana é pouco.
Obrigatoriedade na separação de lixos.
Organizar e comunicar como funciona a coleta seletiva, principalmente de vidro.
Orientar os rapazes do caminhão comum a não pegarem os recicláveis que estão separados, deixar para
os coletores. Eu passo a semana separando, na sexta-feira coloco para os coletores, daí os caminhões
passa e leva tudo... não era assim, agora que começaram a fazer isso. Falta cursos para os trabalhadores.
Para coleta de recicláveis deveria haver caminhão específico, para levar numa cooperativa, lá os seletores
com equipamentos apropriados, fazem a seleção. É muito humilhante as pessoas empurrando carrinho
pela rua, se o caminhão recolhe, nas cooperativas as pessoas trabalham com mais dignidade, sem precisar
passar frio na chuva, e sem humilhação. Às cooperativas geram recursos para manter os associados. Em
Curitiba nos "anos 80/90" já havia essa prática. Nós sabíamos o dia do caminhão do "LIXO QUE NÃO É
LIXO" Passar. Neste dia entregávamos os recicláveis no caminhão e tudo ia para a cooperativa. É preciso
ensinar e incentivar o povo a compostar o lixo de cozinha... Incentivar a seleção. Tem um município do
Paraná que só recolhe o lixo se estiver separado... Caso contrário, deixam um adesivo na calçada dizendo
que o lixo não foi recolhido por falta de separar. Mas precisa educar o povo maciçamente. Tem vezes que
dá até raiva de separar e depois os caras jogarem tudo misturado no caminhão. O povo deveria ser
multado se não separar o lixo nas casas.
Os caminhões não têm passado nos dias marcados, o lixo está ficando acumulado.
Os carrinhos dos coletores de recicláveis deveriam ser elétricos ou com alguma outra forma de propulsão,
pois é desumano eles carregarem os carrinhos cheios o dia todo.
Os coletores autônomos terem compromisso de passarem na rua da gente, uma vez na semana. Com isso
a prefeitura paga uma bolsa auxílio para os que cumpre certo o cronograma, e a própria prefeitura
compra o material reciclável por um preço justo, com isso vão tem uma renda mínima para poderem
sustentar a família com condições digna.
Os coletores não depositarem os lixos coletados no leito das ruas e demorarem a fazer o recolhimento no
caminhão. Ocorre sempre de veículos "atropelarem" os amontoados de lixo e ficarem espalhados pela via,
sem contar que os cães de rua também fazem muita sujeira. Ou seja, o lixo deveria ser coletado das
lixeiras direto para o caminhão.
Os garis deveriam obrigatoriamente usar máscaras e luvas e não se vê isso.
Os lixeiros não estão usando EPI (máscaras e luvas). O serviço de coleta do lixo reciclável é pouco
divulgado e é necessário especialmente para vidro e isopor porque os carrinheiros não levam. É
necessário um informe claro de onde descartar pilhas, porque meu marido levava no colégio estadual,
que tinha ponto de coleta de pilhas, agora não tem onde levar. É preciso deixar claro também onde
descartar lâmpadas e remédios, realmente não sei onde. Talvez um imã de geladeira com essas
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informações facilitasse, pois assim poderia consultar quando necessário. E é importante continuar com a
coleta do lixo eletrônico, nem que seja anual.
Ótima ideia de disponibilizar containers para descarte de resíduos recicláveis. Porém, devem ser
monitorados, talvez por câmeras. Para evitar descarte inadequado.
Padronizar a coleta de lixo reciclável.
Para cuidarem mais quando jogam no caminhão não perder tanto lixo no caminho.
Passar recolhimento de recicláveis em dias alternados ao do lixo comum, e encaminhado às associações.
Penso que se a coleta for feita em um ponto da rua em que se mora higienicamente seria ótimo e
agilizaria o trabalho e poderia se alastrar mais ruas na cidade.
Poderia passar o caminhão de coleta seletiva em mais bairros.
Poderiam passar os coletores de plástico antes do lixeiro.
Pontos fixos para todos os tipos de materiais. Assim, todos se beneficiam, pois nós descartamos
corretamente e vocês podem vender e retornar com DM em projetos sociais.
Pontos para coleta de eletrônicos, óleo e pilhas.
Por favor façam coleta seletiva em todos os bairros. Não é humano as pessoas precisarem passar de casa
em casa puxando carrinhos, se expondo a perigos e doenças, essas pessoas precisam de condições de
trabalho.
Por parte da prefeitura, disponibilizar os serviços de coleta de lixo orgânico e recicláveis para 100% da
área urbana, sendo assim poderá aplicar a lei quem impõe multas para quem não praticar. Porém, para
isso precisamos de agentes para a fiscalização tanto para residências quanto para comercio. Pois é de
conhecimento que muitos comerciantes praticam o descumprimento das normas de classificação e
destinação destes resíduos. E promover campanhas e divulgar a toda comunidade os benefícios da
separação dos resíduos, como também mostrar os impactos gerados no descarte incorreto destes
resíduos.
Precisa ser melhor informado o dia das coletas, tanto pra lixo comum como coleta de recicláveis. Além
disso, é preciso incentivar que as pessoas separem o lixo. Muita gente nem sabe que existe a coleta de
recicláveis.
Precisamos de um dia para recolher recicláveis, os carrinheiros escolhem o que quer deixando o restante,
daí temos que colocar junto com o orgânico.
Precisaria um dia por semana para recolher os galhos, sapés e folhas secas nas Colônias para não precisar
queimar, porque dá muita encrenca por causa da fumaça.
Precisava ter coleta de lixo verde pelo menos mensal - para não haver e ou provocar queima ilegal.
Puf com garrafas plásticas...
Punir quem não recicla. Na Europa e na Ásia o sistema funciona porque há punição como multas.
Quase que como uma denúncia, mas moro ao lado de uma casa lar (rua rio de janeiro 2507) e é um
absurdo quantidade de lixo gerada, e depositada na lixeira diariamente. Chega a ser revoltante o
desperdício, e sequer a "separação de resíduos orgânicos recicláveis ", infelizmente os próprios servidores
municipais que ali trabalham não são treinados e orientados. Deveriam começar pela própria casa. Isso
acontece inclusive com o desperdício de água, chega a ser revoltante. O órgão responsável, poderia no
mínimo orientar seus próprios servidores, quanto a reciclagem, destino correto do lixo e desperdício.
Que a coleta ocorra mais vezes durante a semana em minha rua e que tenha pontos para deixarmos os
recicláveis, assim como o lixo comum.
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Que houvesse maior coleta de recicláveis e um local correto para o lixo orgânico.
Que o município tenha estrutura própria para coleta de pilhas, lâmpadas e eletrônicos, sem depender da
iniciativa privada, pois acredito que devido a essa limitação muita coisa está sendo descartada
inadequadamente no lixo comum.
Que os coletores levassem todas as sacolas com resíduos, não apenas alguns.
Que os coletores passem regularmente retirar o lixo reciclável, ou instalar contêineres de coleta próximos
às residências. Que a coleta de lixo eletrônico ocorra mais que uma vez ao ano.
Que passasse todos os dias e que houvesse mais lixeiras distribuídas nas quadras.
Que pelo menos uma vez por semana passasse o caminhão do reciclável e que limpassem as ruas.
Que seja realizado campanhas periódicas pra coleta de lixo o eletrônico.
Que também recolha reciclagens.
Que tenha coleta de recicláveis; que orientem sobre o que e como fazer nesses casos.
Que tivesse mais dias da semana, e informações de como separar corretamente.
Que tosse uma indústria de transformação dos resíduos.
Realizar com maior frequência coletas de materiais reciclados, principalmente nos bairros onde há maior
geração. Divulgar com mais frequência os dias dessas coletas e tipos de materiais que podem ser
descartados, bem como poderiam instalar mais contêineres específicos para coleta de reciclados em
locais de fácil acesso nos bairros, locais mais próximos das residências, formulando um mapa para os
moradores terem conhecimento do lugar mais próximo para descartarem os reciclados.
Reciclarem de vidros.
Recicláveis não coletam vidro na minha rua.
Regularidade na coleta de recicláveis, divulgação de pontos de coleta de pilha, lâmpadas, eletrônicos...
Resíduo químico - pilhas e lâmpadas
São necessárias políticas de conscientização à comunidade sobre a importância do descarte correto do
lixo. Não somente para as pessoas de classe social desfavorável, mas principalmente para as pessoas com
melhores condições econômicas, que, no meu ponto de vista são as que mais produzem resíduos e
realizam descartes em locais impróprios, como terrenos baldios. É necessário também maior fiscalização e
penalidades para quem age dessa forma. Moro num bairro considerado região nobre da cidade, com
muitos terrenos baldios, e muito lixo jogado neles, pelos próprios moradores do bairro. Já fiz denúncia na
ouvidoria da prefeitura. Outra sugestão, é que essas sugestões sejam aplicadas para TODOS os bairros,
independentemente de ser bairro nobre ou não. Nenhuma pessoa merece viver em um ambiente em que
o lixo seja predominantemente.
Se há coleta, precisa ser divulgados postos. Nunca sabemos o que fazer com os resíduos.
Se houver coleta seletiva na minha rua, que haja divulgação. Porque não sei se passam.
Seguisse escalas efetivas sem falhas, muitas vezes a coleta não é feita e lixo vai sendo esparramado
Sem dúvida, moro na Rua Padre Honorino João Muraro na Vila Carli, uma via de grande circulação e que
gera lixo de todo tipo. Se tivesse um sistema de coleta seletiva efetivo com dias e horários seria ótimo
para todos (as). Acho que é possível fazer um trabalho nesse sentido.
Sem resposta.
Separar orgânicos e recicláveis pelo menos 3x na semana, conscientizando o pessoal. E ajudar com quem
coleta reciclável a não espalhar os lixos dentro da lixeira.
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Ser bem informado sobre os tipos de resíduos recicláveis e horários que passam para o recolhimento.
Ser frequente e ter separação do lixo.
Seria bom se eles fizessem a coleta regularmente algumas semanas lixo permanece no local a semana
toda eles recolhem em uma rua e na outra deixam ou simplesmente não passa o caminhão para fazer a
coleta.
Seria interessante saber o horário que passa a coleta, quase nunca vejo, para se for o caso, colocar o lixo
próximo do horário para evitar que seja aberto por outras pessoas e até por cachorros. Talvez uma tabela
com horário e até o nome das pessoas que coletam, pois já tentei fazer um presentinho para eles, mas
não sei a hora que passam nem a quem entregar. Acabei não conseguindo.
Seria muito bom ter próximo a residência, ponto para lixo reciclável da residência, com datas para
recolher, isso facilitaria para todos, pois hoje o veículo que recolhe, dificilmente para fazer a coleta, por
ser rua movimentada muitas vezes não consegue ver o lixo reciclável e passa direto. Com o lugar fixo,
todos poderiam colocar e o recolhimento seria certo.
Seria muito interessante um ponto de entrega para resíduos recicláveis e não recicláveis em pontos de
referência em vilas e bairros. Facilitaria a coleta dos trabalhadores e ajudaria a população a encontrar um
local para se livrar de materiais contaminantes, remédios, óleo usado, eletrônicos, etc.
Seria ótimo se os garis da SURG não agrupassem os resíduos de todas as casas nas esquinas (no chão)
para que o caminhão colete cerca de 1h depois, pois dentro desse período os cães de rua abrem as
sacolas e espalham todo o lixo, desfazendo todo o nosso cuidado em deixar os sacos de lixo suspensos
em nossas lixeiras. Também seria ótimo se as garrafas de vidro não fossem desprezadas pelos catadores
de reciclável, que acabam sendo levadas pela coleta convencional. (O caminhão da coleta seletiva
raramente passa na minha rua).
Sim não levar nosso latão de coleta ser mais cuidadoso.
Sim, a coleta de folhas sapés galhos tivessem o dia certo como o recicláveis aí não precisaríamos fazer as
queimadas e os galhos verdes não precisariam ficar tanto tempo entulhados para fazer a queima depois.
Sim, em relação aos lixos especiais poderia haver mais lugares credenciados para receber.
Sim, principalmente em relação aos resíduos orgânicos. Destinação a um lugar comum, para que seja
reutilizado para diferentes finalidades, afinal de contas se trata de um resíduo em constante produção.
Sim.
Sim.
Sim. Gostaria de que tivesse coleta seletiva em meu bairro.
Só percebi que passava em frente à minha casa nas terças e quintas feiras, quando estava em quarentena
em casa, pois geralmente coloco o lixo no sábado para os catadores de recicláveis pegarem. Em frente à
minha casa passa catadores quase diariamente, então prefiro ajuda-los deixando os recicláveis para eles.
Sobre a coleta do reciclável do caminhão "jogue certo" colete o lixo, quando é posto em uma lixeira
suspensa.
Sugiro que todos levassem sacos de lixo e luvas para recolher o lixo das ruas.
Talvez se tivesse coleta de reciclável em todos os bairros ajudasse mais. Não é sempre que o coletor
passa então os resíduos recicláveis ficam em frente das casas e no final precisa ser descartado com o lixo
comum.
Tem que ser feito leis mais rígidas para que a população faça o descarte correto. Do contrário não vai ter
aterro sanitário que suporte.
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Ter bastante local de coleta de resíduos tipo pilha, lâmpadas, eletrônicos.
Ter contato com o pessoal da coleta, as vezes é preciso relatar algo ou aviso e não temos contato direto
com a equipe.
Ter contato com o pessoal da coleta, as vezes é preciso relatar algo ou aviso e não temos contato direto
com a equipe.
Ter horário fixo de entrega conforme é feito em Curitiba, separado por tipo de cor do saco de lixo.
Ter lugar permanente para o descarte de móveis, eletrônicos, pilhas e divulgar.
Ter mais dias de coleta - ter coleta seletiva.
Ter mais opção de entrega com mais divulgação de materiais elétricos.
Ter uma coleta reciclável, pois os catadores fazem muita bagunça sujeira no nosso lixo.
Ter uma cooperativa gerida pelos catadores.
Todo comércio deveria ter lixeiras na frente de seu estabelecimento.
Um aplicativo que mostrasse informações de dias de coleta, onde certos resíduos podem ser levados,
como separar e com um chat para dúvidas.
Um dia da semana apenas para a coleta de resíduos orgânicos.
Um local para coleta de grama.
Um programa de conscientização para que a população faça a separação dos lixos comum e reciclável e
principalmente não deposite lixos em locais impróprios, como terrenos baldios. Mais informações sobre
as maneiras de coleta seletiva nos bairros, dias e horários bem como dos pontos de coleta de eletrônicos,
baterias, lâmpadas e remédios.
Um sistema de coleta efetivo só é possível quando há comunicação entre os 3 responsáveis, o
comerciante, o gerador e o coletor. Tendo informações sobre como descartar e vantagens disso, o
sistema funciona de uma forma mais efetiva.
Uma boa ideia seria tentar oferecer algum incentivo financeiro para pessoas que separam o lixo. Como
credenciar essas pessoas num sistema e elas levassem no local de descarte, pontos de coleta, algo nesse
sentido. O incentivo poderia sério redução no IPTU, não taxa do lixo (sei que é difícil, porém em outros
países é realizado).
Uma ideia seria fazer um calendário, mostrando o os dias certos de coletam cada tipo de material, e
disponibilizá-lo para a população. Como é feito no Japão.
Uma vez por semana e muito pouco p coleta de recicláveis. Gero mais lixo e acabo descartando no
comum porque não tem aonde armazenar.
Utilização de containers.
Varrição de ruas, e ampliação de coletores separados por suas características.
Ver a possibilidade de recolhimento de resíduos, do tipo: isopor. Vidro.
Ver porque não estão reutilizando as garrafas 600 ml. A maioria é para descarte, antes era reutilizado.
Verificação em terrenos baldios com entulho.
Viemos de Curitiba e temos o hábito de separar os lixos. É muito ruim a falta de coleta de lixo reciclável.
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Gostaria de relatar irregularidades referentes a resíduos sólidos?
(descarte inadequado de resíduos em terrenos, queima, mal exemplo de
vizinhos etc.?) (231 Respostas) – em ordem alfabética)

No centro, no Calçadão, muitos sacos de lixo jogados no calçadão, ali é nosso cartão.
A cada 10 vizinhos 8 queimam qualquer tipo de lixo.
A queima de lixo e resíduos como folhagens e sujeiras do terreno em geral, infelizmente é comum no
meu bairro.
A queima de resíduos recicláveis é uma prática muito comum no bairro. O descarte de um sofá velho foi
feito recentemente entre a rua e acerca do vizinho.
Achei um absurdo o caminhão da prefeitura levar o lixo reciclável que estava separado para a coleta
seletiva que é no mesmo dia.
Acho um absurdo o cidadão jogar sacos de lixo com resíduos nas BR e estradas rurais.
Acredito que não tenha isso próximo a minha residência.
Agilizar o atendimento da comunidade que solicita retirada de galhos de árvores, por exemplo. Este
serviço de coleta é muito deficitário e demoram dias para a retirada. Multar donos de terrenos que não
fazem a limpeza do terreno e ter canal para denúncia, tanto de dono de terreno que não faz o cuidado
necessário, como de vizinhança que descarta nestes terrenos baldios.
Ainda tem pessoas que não separam o reciclável apesar da coleta funcionar bem.
Alta da XV próximo de minha casa quase todo final de tarde se vê uma fumaceira no céu, e não se pode
estender uma roupa no varal devido a isso, a queima diária de resíduos...por parte de pessoas que não
tem conhecimento.
Alto da XV, muitas queimas de lixo, fiscalização e punição urgente.
Ao lado da minha casa tem um terreno baldio onde acontece o descarte de muitas coisas, muitas vezes
vem um cheiro muito forte para dentro da minha casa.
Aos fundos do CRAS morro alto há sempre má educação de pessoas despejando resíduos variados.
Aqui ainda fazem queimadas. Poluindo o ar q respiramos. Devia ter orientação para proibir e divulgação
disso.
Aqui em Entre Rios é comum a queima de folhas de árvores, galhos, restos de jardim, papel higiênico
pelo menos 3 vezes por semana. Seria interessante uma ação sobre isso.
Aqui na rua palmital tem um terreno cheio de lixo.
Aqui no Boqueirão, perto da linha do trem, na rua Salvador Schneider, temos um terreno baldio do lado
de uma borracharia. Além de ter o esgoto descartado em uma vertente desse terreno, é comum a
vizinhança
descartar
móveis,
roupas,
etc,
no
terreno.
Se algum poder público mantivesse o lugar com mata baixa e arrumasse a questão do esgoto, poderia
cobrar alguma coisa dos populares, mas como não dá exemplo.
As vezes tem queimas.
Campanha de conscientização para separar os recicláveis, e incluir a coleta com caminhão com
frequência de pelo menos 2 vezes por semana.
Casas próximas de pessoas que reciclam, mas não tem cuidado algum.
Coletores relatam que não tem na cidade reciclagem de isopor e por esse motivo queimam, o que gera
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no bairro muita fumaça tudo os dias.
Colocação de lixo na calçada pela coleta até chegada do caminhão.
Comerciantes que colocam o lixo orgânico e reciclado juntos em sacos pretos e depositam nas lixeiras
subterrâneas no centro, sendo assim não separam e não existe fiscalização. Por mais que tenha a lixeira
específica, é tudo mais fácil juntar em sacos pretos e jogar na lixeira orgânica (ninguém vai ver), com
essa ideia incorreta os comerciantes poupam tempo dos colaboradores em separar os resíduos, assim
dando o maior mau exemplo para todos. Falo disso por que sei por experiencia própria que vivenciei
durante o tempo de trabalho em um estabelecimento do ramo alimentício. Favor atentar-se para esta
questão, é mais sério que vocês possam imaginar, e invistam em fiscalização.
De resíduos sólidos não tenho, mas terrenos que não são mantidos limpos tenho. Uma pessoa vem
cortar, mas o que foi cortado fica jogado no chão. São árvores, galhos e grama bem alta. Propícia a
bichos.
Descarte de entulhos, sofás, pneus, de tudo em pouco em terrenos baldios, deveria ter multa para que
for pego jogando, e também cobrar responsabilidades do dono do terreno.
Descarte de restos de construção.
Descarte de sobras de alimentos e dejetos de animais nas galerias pluviais.
Descarte frequente de entulhos nos terrenos baldios nas esquinas das Ruas Afonso Camargo e Coronel
Saldanha, no Bairro Santana.
Descarte inadequado de resíduos nos terrenos baldios próximo a minha casa.
Descarte inadequado de resíduos sólidos, queima de lixo, logradouros sem a devida limpeza com
ausência de fiscalização da prefeitura.
Descarte no terreno em frente a minha casa que é pra ser uma praça.
Vizinhos queimam frequentemente o lixo, papel higiênico, entulhos, poda de árvores etc.
Cemitério dos Eucaliptos realiza queimas todo entardecer.
Deveria haver mais fiscalização em bairros, falta ensinar com mais rigor nas comunidades, associações e
escolas (na bola às aulas) e cobrar a limpeza dos quintais. IPTU mais caro pra que tem terreno sujo.
É constante. E também vizinhos que jogam lixo na minha lixeira e pessoas que passam na rua e jogam
sem embalagens.
Em Jordãozinho ainda tem pessoas que queimam lixo e pessoas que não separam o reciclável. A
prefeitura devia fazer compostagem do orgânico e restos de poda e recolher o volumoso para queimar
na termoelétrica. Deviam divulgar que tem crematório de animais.
Entre o Residencial 2000 e a PIG há um grande e contínuo descarte de lixo, nós terrenos baldios e na
beira da rua. Na minha rua as pessoas deixam o lixo no chã, os cachorros arrebentam os pacotes e
espalham o lixo na rua.
Existe muito local de descarte irregular e próximo a Madeirit.
Existe um container que utilizam para lixo orgânico, mas sempre têm RECICLÁVEL e as vez descartam
até ENTULHOS DE CONTRUÇÃO.
Existe uma Caçamba próximo à minha casa para descarte de todos os tipos de lixo que muitas vezes fica
cheia demais antes de virem buscá-la.
Fiscalização constante e multa.
Fiscalização inexistente sobre queimadas de resíduos, matos secos, etc. (INEXISTE fiscalização neste
sentido em Guarapuava, a meu ver). Maior fiscalização quanto a resíduos sólidos descartados em
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terrenos.
Gostaria de relatar sobre dificuldade de dar um destino aos animais pets que hoje é jogado em terreno
baldios, descartado no lixo ou enterrado no terreno da própria casa contaminando o meio ambiente.
Temos a Pet Ethernum no Jordão, que é um crematório de animais. Quantos mais os animais forem
cromados, irá contribuir para a ambiente da nossa cidade.
Gostaria de sugerir algum tipo de penalização para quem faz queima de materiais, bem como
divulgação de como fazer denuncias.
Gostaria que desses uma passada na rua cabo Kennedy. ... Vão encontrar várias irregularidades.
Há um terreno onde é feito reciclagem, e neste local, são queimados lixos que não tem valor comercial,
gerando fumaças, e um péssimo ar pra se respirar, ainda mais nesse tempo seco que estamos vivendo....
Ha também vários terrenos com lixo, e no verão temos grande incidência de mosquito aedes aegypti...
Enfim precisamos de um auxilio público.
Guarapuava não tem cobrança em relação a descarte e uso de caçambas alugadas. Falta esforço político
na cobrança ao cidadão e empresas.
Ha descarte de lixo em nosso terreno baldio mesmo tendo cerca na frente.
Há um terreno na esquina das ruas Andrade Neves com Argílio Ferreira, Bairro Trianon, em que há
descarte de lixo por pessoas desconhecidas.
Infelizmente a gente vê regiões do bairro com lixo, a região próxima à Lagoa Dourada é um exemplo
onde há descarte de resíduos que poderiam ser reciclados e até mesmo reaproveitados. Mesmo
havendo lixeiras em torno da Lagoa, é possível notar a falta de consciência das pessoas.
Infelizmente eu acabo queimando restos de madeira de podas do meu quintal. Não sei qual é o
descarte correto para esse tipo de resíduo.
Infelizmente os carrinheiros abrem o lixo na frente dos prédios (nosso e da vizinhança), pegam o que
interessa a eles e o que resta é jogado no chão por eles mesmos, pois, levam os itens que lhes interessa
no sac9 que havíamos deixado lá fora. Por isso, prefiro esperar o dia da coleta do caminhão da
prefeitura. É certeza que o lixo não será espalhado. Seria interessante que o caminhão passasse mais
uma vez na semana ou no período noturno...assim poderíamos nos organizar melhor e ter certeza que
ninguém abriria o lixo e o deixaria jogado em frente ao edifício.
Isso é bem comum aqui no Residencial Alto de Santa Maria.
Isso existe na cidade inteira, pontual é claro. Mas um canal para relatar queimas que infelizmente são
comuns, seria muito bem recebido.
Já relatei no item anterior. Mas tenho também nos fundos da minha casa, vizinho que mantém um
verdadeiro acúmulo de entulhos, pneus, latas de tinta, plásticos, galões, entre outros, (criadouros em
potencial de dengue) inclusive, ainda, com criação de animais, valeria a pena uma visita da vigilância
sanitária. Poderiam inclusive visitar o meu imóvel, onde, pelos fundos pode ser verificada situação
relatada. Moro na rua rio de janeiro, 3553, ao lado do 2507 (onde fica a casa lar) e em frente ao 2526.
Lanchonetes, sorveterias e restaurantes geram muito resíduo orgânico e reciclável e não separam.
Lixo descartado irregularmente nas calçadas.
Lixos em terreno baldio pelo bairro e queima de resíduos.
Locais impróprios onde são descartados nos extremos do perímetro do distrito.
Lojas descartando lixo nas calçadas.
Mal exemplo de vizinhos (queima e lixo em terreno baldio).
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MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS.
Meus vizinhos botam fogo em lixo do banheiro, já morramos em uma baixada, daí o fedor é ainda
maior.
Moro em frente ao lago, e com frequência é jogado todos os tipos de lixo no terreno em frente. As
vezes para caminhão despejar lixo.
Moro na Rua Almirante Didio Costa, sem saída e com fundos no quartel, no terreno do quartel sempre
há despejo irregular de lixo.
Moro no mirante do Jordão e na rua abaixo da minha casa há uma área de preservação ambiental. (Rua
Antônio Baldesar) Infelizmente ali as pessoas descartam de tudo: lixo, roupas, resto de entulhos, restos
de construção. Além de colocarem fogo também. Isso é péssimo, junta bichos, insetos, e até mosquito
da dengue já vi.
Moro próximo ao parque do lago, e sempre acontecem queimadas ali perto, afetando a vizinhança toda.
Muito lixo jogado nos terrenos baldios. Falta de cuidado por parte dos donos destes terrenos. Queimas
frequente, animais peçonhentos.
Muitos ainda queimam, mas em horários que não há expediente. Dificulta a fiscalização. E muitos ainda
não separam, apesar da coleta funcionar bem. Deve haver coleta de volumoso.
Muitos vizinhos costumam queimar lixo; na quadra da minha casa tem um terreno baldio que serve de
criadouro de ratos; a Lagoa Dourada muitas vezes serve de depósito de lixo; e em nenhuma das
situações, vejo fiscalização.
Na esquina da minha casa tem um terreno vago onde sempre é descartado lixo, o mato estava tomando
conta da rua. Essa semana a prefeitura cortou o terreno com máquinas, mas apenas a parte que estava
na rua. O restante ficou igual.
Na estrada de captação de água da Sanepar (Passa pelo Sol Nascente) é comum descarte de lixo. É
necessária uma fiscalização maior naquela região. Em frente à minha casa já aconteceu, fiz uma
reclamação na ouvidoria municipal, a qual foi atendida.
Na frente da minha casa é área pública (arroio do carro quebrado - próximo à praça de fé) e o pessoal
joga muito lixo e faz queimada.
Na minha rua tem vizinhos que queimam o lixo toda semana, eles vivem num terreno irregular de difícil
acesso, a prefeitura não faz coleta lá, porem já disponibilizamos nossa lixeira pra que eles depositassem
seus lixos mas sem sucesso porque eles continuam queimando e é horrível essa situação.
Na minha vizinhança ainda é comum a queima de folhas e galhos secos como forma de limpeza do
quintal.
Na região onde moro ocorre muita queima de resíduos sólidos, a fumaça gera muito incômodo
Na rua que dá acesso para a captação da Sanepar sempre tem resíduos de todos os tipos, já fiz várias
denúncias e nada resolveu, até a caçamba de entulho de empresa provada já vi descartando resíduos de
obras lá.
Na rua Sérgio Gasparetto há alguns terrenos onde moradores e pessoas de outros bairros fazem o
descarte irregular de entulhos e lixos volumosos, além de queima.
Na rua Sofia Horst, atrás da quadra da escola, na esquerda de leste para oeste, todas as tardes os
moradores queimam ciscos que gera uma fumaça com cheiro insuportável.
Na vizinhança, alguns vizinhos ainda queimam resíduos durante o dia. Atrapalhando quem precisa secar
roupas e prejudica a qualidade do ar para outras pessoas com problemas respiratórios.

PMGIRS/GUARAPUAVA
94

QUESTIONÁRIOS
Não há separação de lixos reclináveis no meu condomínio e tampouco nos quais se localizam nas
proximidades.
Não tenho este problema em minha rua.
Não.
Não.
Nesse caso se faz muito necessário melhorias, porém e por estudo e mapeamento dos bairros.
No bairro há muitas queimadas.
No bairro sempre há a queima de serapilheira e reciclados, assim como destinação em terrenos baldios.
No bairro Vila bela tem muita queimada, não sei informar se é queima de lixo ou queima de mato.
No distrito de Entre Rios algumas pessoas costumam queimar lixo no quintal, fazendo muita fumaça.
NO DISTRITO GUARÁ DEVERIA TER FISCALIZAÇÃO, POIS TODOS OS DIAS A TARDE, AS PESSOAS
REALIZAM muitas QUEIMADAS DE LIXO.
No loteamento João gelinsk, por ser um loteamento novo, com poucas residências, o pessoal dos quais
não possui nenhuma relação com o loteamento, saem de suas casas para fazer o descarte de objetos
como sofá, garrafas de vidros, entre muitas outras coisas.
No meu bairro há alguns terrenos baldios com restos de entulho de obras e lixo, às vezes os
proprietários nem tem conhecimento, pois como há várias obras, os próprios construtores fazem esse
descarte. Frequentemente também há queima de resíduos pelos moradores/construtores. Sem falar dos
terrenos com mato alto.
No meu bairro Mirante da Serra tem áreas de preservação ambiental com nascentes de água,
infelizmente as pessoas de bairros vizinhos não respeitam, descartam todo tipo de lixo nas como de
construção e jardim e também animais mortos, cavalos, cães e gatos. Além do intenso abando de
animais no local.
No meu prédio é irregular. É colocado num mesmo container. O caminhão pega tudo sem separar.
No morro alto sempre tem um vizinho que queima lixo, galhos de árvore, entulhos, e sujando as roupas
do varal.
No.
O caso da queima é realmente grave aqui em Guarapuava, no meu bairro existem muitos terrenos e
casas em que todos os dias estão ocorrendo a queima de alguma substância.
O meu vizinho acumula todo tipo de entulho em seu quintal.
O município tem que ser mais rigoroso em relação ao descarte de resíduos de construção.
Provavelmente, há muita gente enterrando ou descartando em locais inadequados.
O terreno vago em frente ao parque do lado é um ponto de descarte irregular de lixo no meio da
cidade. O passeio ao lado da linha ferroviária, em sua maior parte, possui acumulo de lixo e esgoto.
O. pet shop debaixo do meu apartamento descarta os pelos dos animais no reciclável, sendo que o
correto é descartar em alguma empresa especifica.
Observo que quando é vidro, a população não sabe como descartar.
Os catadores coletam sacos de lixos inteiros, por vergonha de abrirem ou rasgarem os sacos, colocam
no carrinho e quando veem que não há nada reciclável, descartam nos terrenos baldios.
Perto da vila jardim carvalho 2, que tem um riozinho que passa atrás, tem terreno baldio que a
população joga tudo lá, falta campanha para educar a população.
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Pessoas não credenciadas fazendo coleta, correndo risco de contaminação. E o acúmulo de lixo em
locais inadequado. Tem muito é necessário fiscalizar e proibir.
População jogando lixo nas ruas, espalhando-se com o vento, sendo levados pela água p bocas de lobo,
ficam acumulando água, sendo possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.
Por aqui toda a tarde tem alguém ateando fogo, fumaça geral, queimam papel e os resíduos da limpeza
do jardim, além de ser questão cultural e não vista como problema, parte disso ocorre devido à falta de
fornecimento da prefeitura para coleta desse tipo de material, não adianta exigir do povo algo que não
tem onde escapar, já que se colocar uma saco de grama em frente ao portão não será coletado.... morei
em Florianópolis, lá existem rígidas leis e controles sobre descarte de resíduos.... entre eles, o de jardim,
por exemplos, podem ser descartados em um ponto da rua e toda quarta feira o caminhão passava para
recolher.
Possui lixo jogado próximo ao riacho que passa aqui perto.
Possuo uma vizinha que queima lixo.
Próximo a antiga fábrica da Madeirit tem uma rua LOTADA de entulho, é vergonhoso aquele espaço. As
pessoas são muito mal educadas por jogarem tanto lixo e entulho!
Quando os catadores passam e coletam os recicláveis de sua preferência e descartam o que não é
rentável para eles (vidros, latas) nas ruas e em terrenos baldios.
Queima constante de material em meu bairro. Nenhum órgão se compromete com a ocorrência!
queima de lixo e descarte de grandes entulhos em terrenos baldios.
Queima de lixo na vizinhança.
Queima de resíduos de jardim dos vizinhos.
Queima de resíduos orgânicos e crítica, pessoas em vez de fazer compostagem queimam folhas verdes
gerando fumaça e poluição.
Queima de resíduos por vizinhos toda semana! O que fazer, se com diálogo não resolve? Sugestão:
punição rigorosa.
Queima de serragem é muito comum na Lagoa Dourada, após as 18h.
Queima por parte de vizinhos.
Queima semanal dos vizinhos.
Queima, principalmente em épocas de frio no meu bairro há queima constante.
Queima.
Queimas acho desnecessário.
Quero sugerir que os salões de beleza tenham descarte correto do material químico. Quanto a
população, tem muito trabalho de conscientização para ser feito.
Restos de construção ao lado da minha casa.
Sempre há o vizinho que queima o lixo no quintal, que descarta recicláveis com o lixo úmido, joga
resíduos em terrenos baldios. Isso é muito revoltante. Deveria haver multa para quem age assim. Além
de prejudicar todo o meio em que vivemos, está dando mau exemplo.
Sempre há vizinhos e pessoas que descartam todo tipo de resíduo em local inadequado. Deveria haver
punição, inclusive financeira, como tentativa de inibir esse tipo de ação, que não deixa de ser criminosa,
por prejudicar a natureza e o ambiente onde vivemos.
Sempre queimam lixo nas redondezas.

PMGIRS/GUARAPUAVA
96

QUESTIONÁRIOS
Sempre tem um ou outro que acaba fazendo errado.
Sim a coleta de galhos resultado de podas de árvores que é de responsabilidade da companhia de
serviços urbanos da cidade e ineficiente, é necessário ligar um mês diariamente para a empresa fazer o
serviço.
Sim as queimas são frequentes e muitos aborrecimentos acontecem por estes motivos aqui na Colônia.
Sim estou com uma galeria pluvial rompida em meu lote devido ao descarte de materiais de construção
e já solicitado reparos junto a Surg, porém sem êxito.
Sim moro na rua Minas Gerais dos Estados é descartado lixo de construção em um terreno irregular e é
próximo a um afluente.
Sim na rua do unimax existe grande quantidade de lixo jogado na rua e com vento entra nas casas.
Deveriam faz tempo fiscalizar a rua quê e nojenta.
Sim o condomínio da esquina deixa no chão e cachorros e outros espalham pela rua .... Condomínio da
Dacoregio.
Sim, ao lado da minha casa (Rua Rocha Loures) existe um terreno baldio onde vizinhos depositam lixos
comum e reciclável, gerando muitas vezes mal cheiro e proporcionando a proliferação de insetos e
outras pragas. Por vezes tenho que juntar esses lixos e colocar na minha lixeira para ser recolhido.
Sim, bastante queimas de resíduos.
Sim, com certa regularidade é queimado restos de vegetação, são várias pessoas que os fazem, um
deles é o morador do terreno do Chuá.
Sim, dos motoristas em geral e das pessoas que descartam material de construção e móveis às margens
das rodovias e estradas rurais.
Sim, especialmente em terrenos baldios. Os donos deveriam ter mais responsabilidade. Terrenos devem
ser cercados e limpos. O da esquina da minha casa quando não está com muito mato, está cheio de
descarte; móveis, roupas, lixo...e quando o mato está alto, ela mandou colocar fogo.
E não é só em terreno baldio, algumas casas não tem passeio livre, calçadas, o espaço é usado para
descarte
de
tudo
que
é
tipo
de
lixo.
Espero mais atenção pela parte da prefeitura com isso, e também todos deveriam ter lixeiras suspensas,
pra que o lixo não seja revirado pelos animais que vivem na rua!
Sim, no núcleo padre Chagas existe espaços que deveriam ser melhor aproveitados, assim o pessoal não
jogaria tanto lixo.
Sim.
Sim. Constantemente somos afogados em fumaça devido a queima de resíduos nos vizinhos. Do lado
da casa da minha mãe ao lado da cerca do Parque Lacerda Werneck esquina com a rua Domingos
Marcondes, constantemente tem sofás e lixos volumosos jogados ali.
Sim. Me preocupo com o descarte de cadáveres de animais em terrenos baldios ou seu enterro nos
quintais de casas, gerando poluição ambiental. Existe um crematório na cidade que foi inaugurado
pensando nessa questão e a prefeitura poderia entrar em contato com os proprietários para criarem um
plano estratégico para essa questão.
Sim. Moro perto de um supermercado e um terreno baldio. Sempre descartam lixo neste terreno,
principalmente garrafas de vidro porque os operadores ecológicos não pegam esse material e não
temos coleta regular da prefeitura. o próprio mercado disse que este tipo de material vai para o lixo
comum, apesar de haver lixeiras para coleta seletiva.
SIM. TEM UM VIZINHO QUE ARMAZENA EM VIA PUBLICA.
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Sim..., na rua Santa Matilde "jogam de tudo um pouco".
Sugiro uma maior fiscalização com o descarte de animais de companhia. Pois tem sido enterrado pelos
proprietários e enterrados em seu jardim, contaminando o solo ou coletado pela prefeitura e jogado no
aterro sanitário e isso também é crime ambiental.
Tal como eu disse na questão anterior.
Tem que ter uma legislação com relação ao descarte de animais pets, pois apesar de termos um
crematório na cidade a população continua jogando em lixo comum, em terrenos baldios ou enterrando
em seus lotes o que está contaminando e poluindo o meio ambiente.
Tem um terreno ao lado da minha casa, onde descartam todo tipo de resíduos, já fiz reclamação na pref.
E nada.
Tenho terreno no parque das Árvores e vizinhos jogam tvs, sofás, móveis e restos de construção além
de lixo e eu levo multa por isso. É justo?
Tenho um terreno vazio e limpo constantemente. Mas, os próprios vizinhos jogam lixo, entulho de
construção e móveis velhos. Talvez seja um problema de falta de opção.
Tenho uma vizinha de frente com a minha casa (fundos da casa dela) que joga resíduos (vidro, galhos
de árvores, folhas que retira do seu terreno, etc.) no fundo da casa dela frente com a minha.
Tenho vizinho que coloca o lixo em dias inadequados e cachorros espalham.
Tenho vizinhos que constantemente realizam queimadas de lixo e resíduos.
Tenho vizinhos que queimam resíduos volumosos, que não podam o mato de seus terrenos e de suas
calçadas e, além disso, alimentam cachorros que vivem na rua e atacam os pedestres.
Terreno ao lado da minha casa tem muito lixo resíduo sólido.
Terreno baldio em frente de casa onde jogam lixo.
Terrenos baldios cheios de lixo, terrenos baldios sendo queimados.
Terrenos com lixos. Inclusive eu mesma já fiz a limpeza de um. Já fiz denuncia de um terreno e não
houve mudança.
Todos os vizinhos realizam queimadas semanalmente. Seja de lixo ou entulhos.
Vários bairros da cidade têm situações de irregularidades.
Vários vizinhos realizam queima nós quintais, tanto de plantas como lixo.
Ver resposta anterior.
Vizinho queima lixo ao menos uma vez por semana. Donos de terrenos baldios não cuidam das
condições sanitárias de seus lotes.
Vizinho queima lixo que poderia ser reciclado (garrafa Pet).
Vizinhos com entulho em terreno com residência
Vizinhos jogaram lixo doméstico sobre resíduos da grama cortada do ginásio municipal e atearam fogo.
O fato se repete.
Vizinhos que fazem a queimada de folhas.
Vizinhos queimam lixo com muita frequência.
Vizinhos queimam lixo quase todo dia.
Vizinhos sempre queimam lixo ou folhas.
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Outras sugestões: (114 Respostas) – em ordem alfabética

A educação ambiental do povo guarapuavano é urgente
A ideia de container subterrânea foi boa, porém creio que criou um problema de manutenção muito
grande, por que estraga muito fácil, se houvesse uma maneira de não estragar tanto, ficaria ótimo.
Outro problema e discutir com os garis maneiras mais fáceis de coleta, pois o grande custo da coleta é
mão de obra.
A legislação contra quem usa de queimadas para se livrar de seus entulhos devem ser revistas. Não
funcionam da maneira amena como foram escritas.
A possibilidade do barracão de reciclagem receber os resíduos sólidos que não são coletados pelos
coletores públicos e carrinheiros.
A prefeitura compra todo o material reciclável dos catadores autônomos, com um preço mais justo.
A prefeitura deveria inspecionar regularmente todos os terrenos, pois há muitas irregularidades visto
que a cidade está sob uma área de lençol freático além do risco de dengue e zoonoses.
A prefeitura poderia oferecer um curso de compostagem e separação correta dos recicláveis para a
população.
A prefeitura poderia ter um canal segmentado via whats para comunicar as pessoas por baixo, como é
feito pelo Covid. A comunicação é eficiente e barata.
A taça de lixo deveria ser cobrada de acordo com a quantidade de lixo produzida pela pessoa. No meu
caso todo o lixo é aproveitado restando apenas o lixo do banheiro para ser coletado pelo caminhão,
sendo que esse lixo fica armazenado em bombona fechada e protegida. O caminhão recolhe a cada 15
dias. No entanto o valor da taxa de lixo vem integral.
Acredito que a compostagem de resíduos orgânicos domiciliares é uma ótima alternativa para reduzir o
montante de resíduos destinados ao aterro. Além da alternativa de o município considerar um
centro/usina de compostagem, existe a possibilidade de apresentar e incentivar a população a adotar
esse processo como uma forma de destinar corretamente os resíduos orgânicos (uma vez que não são
rejeitos), além de adotar uma prática sustentável, existe o benefício de usufruir de um adubo de
qualidade em seus jardins, etc. Como Engenheira Ambiental e com experiência em atividades de
educação ambiental para compostagem de resíduos orgânicos, me coloco a disposição para contribuir
com o município em atividades relacionadas ao tema.
Alternar dias com coleta orgânica e outro dia com reciclável, assim fomenta a compostagem.
Blitz educativa em semáforo, e outros pontos estratégicos, não só a questão de lixo, mas principalmente
para saúde.
Campanha educacional para motoristas e possibilidade de denúncia para todos.
Campanha forte, pois mesmo tendo coleta regular de recicláveis muitas pessoas não separam. Tornar
nossos operadores independentes da Reciclasol. Eles são explorados por essa cooperativa. Haver coleta
de volumoso. A prefeitura devia coletar e compostar o orgânico.
Campanhas de troca de material reciclável por alimentos ou material escolar nas escolas (as crianças
serão grandes aliadas).
Caso precisem do meu end. não tenho problema em informar. Amo minha cidade e torço pra ela ser
cada vez mais sustentável!!!
COLETA DE ENTULHOS PARA QUEM NÃO PODE CONTRATAR UM PARTICULAR.
Coleta de resíduos sólidos em todos os bairros da cidade, seleção dos materiais recicláveis com uma

PMGIRS/GUARAPUAVA
99

QUESTIONÁRIOS
maior abrangência.
Coleta efetiva e regular de lixo reciclável, container para o lixo de uma determinada quantidade de
quadras como é no exterior. Divulgação em massa nos meios de comunicação sobre a importância de
separar o lixo e os prejuízos do plástico. Campanha para usar menos plástico. Curso de compostagem,
tanto em balde quanto no terreno mesmo.
Coleta seletiva.
Colocar em locais estratégicos containers de recepção de lixo, por exemplo garrafas, roupas usadas,
papel. Eu morei na Alemanha e este tipo de lixo não era coletado e tinha que ser levado nestes
containers.
Conscientização de toda população da SUA responsabilidade como indivíduo no meio ambiente.
Conscientização eficiente da população SEM a consequente cobrança da lei nunca gerará resultados
satisfatórios. Isso vale para o assunto aqui em questão, como para trânsito ou qualquer outro problema
que seja COLETIVO.
Criar um comitê de apoio às questões ambientais com a presença de representantes das comunidades (
1 ou 2 por bairro). Apoiar e fiscalizar a gestão da associação dos catadores (arredores com lixo
espalhado, aspecto largado do local e condições de trabalho dos catadores).
Devem ter campanhas esclarecedoras, canal de denúncias e multas severas após campanha e
reincidência.
Deveria de ser mais divulgado os pontos de coleta credenciados de resíduos como pilhas, remédios e
eletrônicos.
Deveria existir uma coleta mais efetiva sobre lixos de materiais de construção e galhos de árvores,
plantas....
Deveria haver mais educação sobre separação do lixo e formas de compostagem para a população, e
sobre a importância disso.
Deveria incentivar a compostagem, ensinando a fazer no próprio terreno (quem tem um pouco de terra)
ou a fazer/ comprar uma composteira com caixas de plástico ou tambores. Depois que comecei a fazer
isso, o lixo que coloco na lixeira diminuiu muito mesmo. Outra coisa, incentivar a diminuição do uso de
plástico, embalagens descartáveis, etc...
Divulgação das políticas de coleta e destinação de resíduos sólidos do município.
Divulgação nas mídias como tv e redes sociais, dos locais de coleta de lâmpadas, pilhas, eletrônicos e
medicamentos vencidos, porque a maioria da população não sabe onde levar.
Divulgar a lei que proíbe a queima de lixo doméstico, nem todos sabem que é proibido. E queimada em
terreno baldio.
Divulgar que é muito fácil fazer a reciclagem é só ter vontade.
É injusto o proprietário de terreno ser responsabilizado pelo descarte irregular de resíduos feito por
terceiros.
Em outras cidades menores que Guarapuava, a coleta seletiva é mais efetiva, o pessoal tem um local
correto e data certa da semana para a coleta, então é possível dar o destino correto para esses
materiais.
Em relação aos operadores ecológicos, talvez fosse interessante a existência de um aplicativo, algo
parecido com o Cataki (https://www.cataki.org/pt/). Isso facilitaria a conversa direta com o operador que
frequenta o bairro, o gerador já poderia deixar o material preparado para a coleta no horário e dia da
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semana que o operador costuma frequentar determinado bairro.
Fazer valer a lei nacional de logística reversa.
Fiscalização e punição para quem queima lixos na cidade urgente.
Fiscalização real das empresas de coletas de entulhos e em terrenos sem construção.
Focar na separação e coleta do lixo reciclável, multar quem não separar e dar condições a população
para isso.
Garantir políticas públicas de incentivo a empresas de reciclagem de todos os materiais sólidos.
Gostaria que fosse bem divulgado à população um telefone para denúncias sobre esses tipos de
irregularidades.
Gostaria que fosse coleta garrafas de vidro.
Gostaria que tivesse algum incentivo para os catadores recolherem vidros, como garrafa e potes de
vidro. Ou a prefeitura realizasse a coleta desses materiais uma vez por semana.
Gostaria que tivesse algum incentivo para os catadores recolherem vidros, como garrafa e potes de
vidro. Ou a prefeitura realizasse a coleta desses materiais uma vez por semana.
Gostaria que tivesse coleta de reciclável em dias certos, assim as pessoas se organizariam mais.
Incentivar a população a separar e destinar o lixo nos locais adequados, talvez criando uma campanha
de incentivo com troca de pontos onde possa gerar descontos nos impostos ou troca por alimentos
para população mais carente. Também fiscalizar com mais rigor o descarte irregular e multar.
Incentivos para a população fazer a coleta seletiva.
Informei que não aceitaria levar os recicláveis em contêineres pois acredito que essa ferramenta não
será utilizada de forma adequada, penso que as pessoas jogarão qualquer tipo de lixo, o que pode
contribuir para a proliferação de bichos e doenças. Também não sei como será feita a limpeza desses
contêineres. Não gostaria de ter um próximo à minha casa. Acredito que a expansão da coleta seletiva é
a melhor opção.
Insisto, penso que seja necessário campanhas de impacto, não apenas telefones para denúncia.
É preciso que, quem faz descarte incorreto precisa ter consciência do mal que está fazendo ao seu
próprio meio ambiente.
Investir em educação do povo. Nas comunidades, associações, escolas, igrejas, estabelecimentos
comerciais... O povo mistura tudo...
Limpeza de bueiros pois pode ocorrer alagamentos na época das chuvas.
Maior fiscalização da prefeitura, multas para donos que deixam terrenos abandonados, acumulando lixo
e mato, inclusive de empresas. Ex. ALL.
Maiores informações onde jogar pilhas, lâmpadas, etc.
Mais campanhas que impactem a população referente a cultura praticada atualmente e mais postos
credenciados para lixos eletrônicos.
Mais cuidado com os sacos pra não rasgar e não deixar a sujeira
Mais divulgação quando houver pontos de coletas de resíduos tóxicos e perigosos.
Mais informações p não desperdiçar água, e reaproveitar a água! Reciclagem. Queima ...nas rádios.
Mais informações sobre reciclagem de resíduos, assim como dias de coleta.
Melhor divulgação da responsabilidade e período da coleta de resíduos de podas e gramas.
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Melhor fiscalização sanitária.
Melhorar mais na divulgação dos dias de coleta nos bairros só.
Melhore na limpeza de terrenos públicos e em praças (praça da fé).
Multar os responsáveis do terreno, para que tomem providência.
Nada mais.
Não tem a ver com isso diretamente, mas a quantidade de cães soltos na rua dificulta a coleta de
recicláveis. Por outro lado, os próprios coletores abandonam animais. A prefeitura precisa urgentemente
entrar com programa de controle de zoonoses para reduzir estes animais soltos.
Não tenho.
Não.
NO DISTRITO GUARÁ DEVERIA TER FISCALIZAÇÃO, POIS TODOS OS DIAS A TARDE, AS PESSOAS
REALIZAM muitas queimadas de lixo.
O município poderia investir numa central de processamento de produtos de logística reversa (pneus,
eletrônicos e metais), via parceria público privada.
O serviço ainda está aquém do valor taxado (alto) esse ano, pela prefeitura.
Obrigação de calçadas em terrenos baldios e cerca-los.
Ocupar os espaços vagos no núcleo padres com projetos de convivência, praças, hortas comunitárias
etc.
Orientação da população sobre o caminhão de coleta seletiva, pois a maioria das pessoas não sabem do
caminhão e nem do dia e da hora que eles passam.
Os coletores de recicláveis devem ser incentivados, inclusive com carrinhos elétricos subsidiados e/ou
doados pelo Município, para que deixem de usar cavalos -ou eles próprios- como tração dos carrinhos.
O Município deve parar de gastar milhões com contratações de caminhões de empresas terceirizadas e
aplicar o dinheiro nessas pessoas humildes, que sofrem muito e realizam um trabalho magnífico e
importante para a natureza e meio-ambiente.
Os locais para descarte de materiais especiais, como óleo e remédios, são muito afastados e geralmente
não conhecemos onde eles estão. Talvez pudessem fazer uma campanha de divulgação desses locais,
por exemplo a campanha dos alunos do curso de meio ambiente no Carneiro Martins, que incentivou os
alunos a descartar o óleo no local adequado lá no colégio. Mas deviam ampliar essas campanhas para
chegar ao alcance de todos, fazendo parceria com igrejas, empresas, etc.
Para mantermos e aumentarmos a vida útil do Aterro Sanitário, é muito importante que a população
não descarte reciclados junto com materiais orgânicos, e para isso é preciso conscientizar e mostrar a
importância de separarmos nosso lixo.
Parcerias com as universidades, centros universitários e faculdades da cidade serão extremamente
benéficas.
Precisa ter locais específicos para o descarte dos recicláveis, na minha rua com a construção das lixeiras
subterrâneas se alguém colocar os recicláveis perto delas os lojistas colocam no lixo.
Prefeitura deveria escalar equipe para além de varrer as ruas......fazer a limpeza de bueiros que sempre
estão com luxo acumulado ... e também carpir as guias a vegetação que nasce ao longo das rodovias
junto ao meio fio.
Proibição de queima em Entre Rios, coleta regular de resíduos das lixeiras públicas em Entre Rios
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Providenciar pontos de coleta seletiva que faça a troca por produtos de Hortifruti por exemplo, vemos
que muitas pessoas próximas poderiam usufruir desse benefício.
Que a coleta seja diária.
Que a prefeitura crie espaços fixos em lugares da cidade para descarte de diversos materiais recicláveis
e comunique constantemente a população. Exemplo: ter um lugar para descarte de pilhas/baterias; ter
um lugar para descarte de eletrônicos; etc.
Que manteassem a coleta duas vezes na semana no interior.
Que os operadores ecológicos fossem instruídos a não descartarem resíduos indesejáveis nos terrenos
baldios como acontece perto de casa.
Reciclagem de pilhas lâmpadas e baterias.
Recolhimento de lixo de galhos folhas, e que os lixeiros não jogassem os galões de qualquer jeito pelas
ruas depois de esvaziarem eles...
Rede de esgoto no meu bairro.
Reforço comentários anteriores e questiono também sobre o alto consumo e poluição gerada por fast
food, por exemplo. acredito que a prefeitura poderia desenvolver uma lei que torne obrigatório a
diminuição do consumo dos materiais: exemplo: se você vai nas hamburguerias e tal... o produto vem
embalado no papel, colocado no isopor e muitas vezes ainda uma caixa "enfeitada" com a logomarca...
isso para comer ali mesmo (praça de alimentação shopping, por exemplo) tudo desnecessário, quando
o que realmente precisa é uma bandeja ou prato... acredito que uma alternativa para esse e outros
exemplos é fazer com que as empresas aceitem o material descartável.... fazer que exista o retorno... não
para reutilizar, mas ao menos para coletar e encaminhar para locais apropriados.... também o uso de
copos de forma descontrolável.... outro exemplo bem prático é em festas.... se produz muito plástico, as
pessoas deveriam entrar com seus corpos, levar de casa, observe quando acaba uma festa, só tem
"lixo".... bem, se realmente querem fazer algo que diminua o impacto ambiental deve ser feito algo para
mudar o habito das pessoas, não adianta entrevista daqui e ali, medidas mais severas devem ser
tomadas, punição, multas.... não só pessoas comuns, mas também os/as empresários/as que contribuem
para poluição e não permitem alternativas de diminuição de "lixo". e respeito ao/as coletores...
Regularizem a coleta de lixo.
Sem comentários.
Sem sugestões.
Separamos tampinhas plásticas e lacres de alumínio para o SOS e caixas tetrapak para o Brasil sem
festas. Precisa de campanha para os motoristas não jogarem lixo pela janela dos carros.
Seria interessante os cidadãos receberem um saco (ráfia mesmo) para separar o lixo reciclável e um
calendário com os dias de coleta durante o período. Neste caso, o coletor levaria o saco cheio, com
menos trabalho de manipulação do lixo, e deixaria um saco vazio para a próxima coleta. Também é
importante salientar para o cidadão o que é reciclável e o que não é.
Ter uma coleta pelo menos mensal de vidros quebrados, lâmpadas, pilhas e remédios vencidos. Ter um
membro de cada bairro (ou região) no conselho municipal de Meio Ambiente.
Um estudo sobre a reciclagem ou um melhor destino do isopor utilizando em Guarapuava, uma vez que
ainda está sendo depositado no lixo comum. Infelizmente muito utilizado como embalagem, com
certeza contribui muito para a poluição de nosso Meio Ambiente. Incentivar redes de restaurantes e
estabelecimentos afins a fazerem a separação de lixo orgânico e reciclável. Já presenciei grandes
restaurantes aqui da cidade, depositando os dois tipos de lixo em lixeira comum sem o mínimo de
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consciência. Em uma ocasião questionei um funcionário que me disse que não fazem a separação,
quando verifiquei muitas garrafinhas de suco e água sendo depositadas nas mesmas lixeiras de lixo
orgânico.
Vejo como uma das tentativas a informação ao pessoal quanto ao descarte correto, talvez a implantação
de algum projeto para alunos das escolas próximas de auxiliar no cuidado e no descarte correto, talvez
maior fiscalização e aplicação de multas para quem for pego jogando lixo na rua (embora a fiscalização
seja complicada de ser 100% efetiva), talvez até mesmo a implantação de um projeto de recolhimento
de resíduos onde a própria população possa agir, ganhando alguma "bonificação", algum tipo de
"reconhecimento", um "certificado" ao bairro ou à rua que mantiver um sistema de "automonitoramento
e manutenção" das vias públicas. Alguma coisa que incentive as pessoas a pensar no cuidado e na
importância do descarte adequado dos resíduos.
Vi em uma reportagem uma cidade que aproveita no aterro o biogás gerado pela decomposição dos
resíduos orgânicos para a geração de energia elétrica. Achei interessante, mas não sei se aplica para
Guarapuava.



Caso deseje receber atualizações da elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por e-mail, deixe aqui seu
endereço: (270 Respostas) – em ordem alfabética

adrianadorocio@globo.com
Adrianebugai@yahoo.com.br
adriani_stock@hotmail.com
adrianobostelmann@gmail.com
adrip1907@gmail.com
agreto@uol.com.br
alancezarcosta@hotmail.com
alfredoabt@yahoo.com.br
alineesiqueira21@gmail.com
alinepzdroso@gmail.com
alline_h@hotmail.com
amandahneves@gmail.com
amaro.feer@gmail.com
amlbernardim@gmail.com
amlribeiro@uol.com.br
anaboschetti@hotmail.com
anabruelrocha@hotmail.com
analuciabio@gmail.com
anapaula9348@gmail.com
anapaulamagra@gmail.com
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anapaulamagra@gmail.com
anapaulawerzel@hotmail.com
andreiadzioch@yahoo.com.br
andressa.rds@gmail.com
Antoniaszendela@hotmail.com
antoniavais@icloud.com
arruda_marcia@hotmail.com
Ba.15.martins@gmail.com
Babigora@yahoo.com.br
basiliotxy@gmail.com
bernadetefmlima@yahoo.com.br
betegp13@gmail.com.
biaguarapuava@gmail.com
bina.centenaro@gmail.com
Brunaaguiar.uab@gmail.com
brunett.saldanha@gmail.com
bvb.caca@gmail.com
Byankapaixao@hotmail.com
ca.grando@hotmail.com
cac_10@hotmail.com
calixto.lcarlos@gmail.com
carlos_adm18@hotmail.com
Carolbrot@hotmail.com
Celia_31_cris@hotmail.com
celsodoliveira30@gmail.com
charlesfelipedas@gmail.com
cicerosoldan29@gmail.com
cindaprimak@gmail.com
claragpm@hotmail.com
claricebattistelli@gmail.com
claubatista@yahoo.com.br
cleu99fm@hotmail.com
Clomoser@hotmail.com
Coronel Lustosa 2068a- casa da esquina.

cristinamorona@gmail.com
cristinazanette@gmail.com
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criswainer@hotmail.com
criszuber@hotmail.com
Dadosecki@gmail.com
daisy.barros@yahoo.com.br
daltondiehl@hotmail.com
danicperon@gmail.com
daniele-de-campos@hotmail.com
dany.amaral@gmail.com
denerbrandelero@jotmail.com
dhiegojordan25@gmail.com
diegopadilha89@gmail.com
drikapico@hotmail.com
edamguiars@gmail.com
edevitecucchi@gmail.com
edianeb@hotmail.com
edianeb@hotmail.com
edupletsch@gmail.com
elainedenardi@hotmail.com
eliananovis@gmail.com
elianehey@yahoo.com.br
elianeserbai@gmail.com
eliezeralvesnascimento@hotmail.com
elihulse@hotmail.com
elizethesilva@hotmail.com
elke.leh@gmail.com
elsalustosa@gmail.com
emaildasilvinha@gmail.com
emillygiacobbo@hotmail.com
emlbasso@yahoo.com.br
emlbasso@yahoo.com.br
Emorando@sanepar.com.br
ermedecolores1@gmail.com
fer.raia13@gmail.com
ferfagundes2001@yahoo.com.br
fernando.eurolajes@hotmail.com
flavia.bona@gmail.com
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Fmeventosecerimonial@gmail.com
fran_alschmidt@hotmail.com
Fran-brd@hotmail.com
franpaivasofia@gmail.com
gabrielahagemeyer@gmail.com
giovanna_zaramella@hotmail.com
grzeszczeszyn@gmail.com
guaraentulhos@gmail.com
hermangauer@gmail.com
holger.gutfreund@gmail.com
ilsebecker@hotmail.com
ingo.gva@gmail.com
ioni.cardozo@gmail.com
isaque.mazzucatto@gmail.com
ivandejc_ceep@hotmail.com
ivaniapavao@gmail.com
jacksonzaz@gmail.com
janeffer.abramoski@gmail.com
jaquedireito2017@gmail.com
jau.1977@hotmail.com
jefferson@hauptmann.com.br
jerusatfelde@hotmail.com
jocelianeant@gmail.com
jocelibilekpereira29@hotmail.com
johgonzaga18@gmail.com
joselpadilha@hotmail.com
joseosiris1@bol.com.br
jtelesdesouza@gmail.com
Jucimararosa@outlook.com
Juliamarindossantos@gmail.com.br
julianariboli@yahoo.com.br
juliaszcesny@gmail.com
juliayokotacampos@gmail.com
Jussemariane@hotmail.com
Kaiquelived@gmail.com
kamille.mkuntz@gmail.com
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karinahmartini@gmail.com
karoline.consultoriaambiental@gmail.com
karorem@hotmail.com
kcarolmonteiro@gmail.com
Kellereunice@gmail.com
kpeci2011@hotmail.com
laisfelipe@hotmail.com
Lcbranco7@gmail.com
lellisevangelista@gmail.com
leovbsg@gmail.com
leticiamarina.ds@gmail.com
licenciamento2@llambiental.com
licheta_1@hotmail.com
linharesamuel@outlook.com.br
lmamcaszviginheski@gmail.com
looug@hotmail.com
lu.javirski@hotmail.com
luan_blima@hotmail.com
luazagos@gmail.com
lucianebindes@hotmail.com
Lucinerivandresen@gmail.com
luiz.rech@gmail.com
luizferasouza49@gmail.com
m_dmaciel@hotmail.com
maiconmedeiros1@gmail.com
maos3972@gmail.com
marberbert@yahoo.com.br
marccelokr1@gmail.com
marcelamaierfarias@gmail.com
marcelanocarneiro@gmail.com
Marcelo@guaraenge.com.br
Marcelo@guaraenge.com.br
marciocarvalhofernandes@yahoo.com.br
Marcos.bochnia@gmail.com
mariacecilia_adv@yahoo.com.br
marianasantana36@hotmail.com
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marianedcl@hotmail.com
marianestoetzer@yahoo.com.br
marianne@donau.com.br
mariannefatima@hotmail.com
marilianeczui@hotmail.com
maristelasoma@hotmail.com
maristelasv@gmail.com
marlete.crissi@gmail.com
Martomkiv@gmail.com
maschi.blt@gmail.com
mayarakurta@gmail.com
maycojose77@hotmail.com
maycojose77@hotmail.com

Mayerjosyvieira@hotmail.com
Me417705@gmail.com
melissa.dealmeida@gmail.com
milena.rib@hotmail.com
milenamarcondes3@gmail.com
monielycampos@gmail.com
monikamullerleily@hotmail.com
nainhabianco@hotmail.com
nanebianco@gmail.com
Não
Não desejo no momento.
Não necessita

naylais@hotmail.com
naytelenay@gmail.com
Nelroze@hotmail.com
niczay@gmail.com
norberto.roth@ireks.com.br
norberto.roth@ireks.com.br

nunes.michely@gmail.com
paulafono2004@yahoo.com.br
paulawachholz@hotmail.com
paulinekeller@gmail.com
Paulocrs2014@gmail.com
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pedroeurich@gmail.com
pilatidelima@gmail.com
pitikaminski@gmail.com
professorafofuxa.39@gmail.com
proflia2020@gmail.com
rafaelamcontessotto@gmail.com
ramonbsilva@hotmail.com
rbavaresco2@hotmail.com
redes sociais

reginalimasiq@yahoo.com.br
renatagomes1989@gmail.com
retomacheski@hotmail.com
rosa.siqueira@gmail.com
rosi.kulik@gmail.com
rrenauer@gmail.com
Rua Alcione Bastos 1487 CEP 85010-160 centro
Rua Fredolin Worn, 161, Vila Bela
Rua Quintino Bocaiúva 1601
Rua Silvino Pereira da Silva, 893 Bairro dos Estados
Rua Xavier da Silva 827

sabrinepacheco@outlook.com
sandrabassani01@gmail.com
Sandraematheus2010@gmail.com
SARAIVARIBEIRO@OUTLOOK.COM.BR

scobueno@gmail.com
sga.guarapuava@gmail.com
sgtdmarques@gmail.com
sigrid@ecoser.srv.br
silvanepierog@hotmail.com
silviamartins1505@gmail.com
Sim
Sim. (antonio.mattoso@hotmail.com)

simonedecuffa@hotmail.com
Sonia_loures@hotmail.com
souza.lzu@gmail.com
stella.stock@gmail.com

PMGIRS/GUARAPUAVA
110

QUESTIONÁRIOS

stock.daniele@gmail.com
su.machado@hotmail.com.br
Supervroni@donau.com.br
suziorze@gmail.com
suzisouza25@hotmail.com
tahtichiapetti@yahoo.com.br
taleslemos@hotmail.com
tatiferro_vet@yahoo.com
tauanefinger@gmail.com
tfl13687@gmail.com
thalitavbatista@gmail.com
thiagoldoni@gmail.com
tinkamaral@hotmail.com
tserbai@gmail.com
Valdir.costa@ireks.com.br
Valdir.costa@ireks.com.br

vegasedison@globo.com
verallpr@msn.com
veridiana_lopes@yahoo.com
vihfc21@gmail.com
vilmar_schussler@yahoo.com
viviane.rocha.almeida@hotmail.com
vivianiguinewickert@gmail.com
vivimayer@hotmail.com
waltraud.reichhardt@hotmail.com
williamcorrea88@gmail.com
zancanaro.eliandro@gmail.com
zeaguara@hotmail.com
zesanepar53@gmail.com
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4. QUESTIONÁRIO RESÍDUOS
AGROINDÚSTRIA

DE

AGRICULTURA

E

Para o questionário de Resíduos de Agricultura e de Agroindústria foram
estabelecidas 30 perguntas (que envolvem questões optativas, objetivas e sugestões),
e tinha como objetivo a obtenção de dados de resíduos gerados doravante a
atividades de agricultura e agroindústria.
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Você é: (9 Respostas)




Qual o tamanho da sua propriedade? (colocar unidade exemplo: ha, m 2,
alqueire,) (9 Respostas)
12 ha.
23,30 alqueires.
290 ha.
300 ha.
60 ha.
8 alqueires.
9 ha.
Aproximadamente 10 ha.
13,00 ha.



Qual(is) atividade(s) você desenvolve? (favor especificar as quantidades
produzidas) (9 Respostas) – em ordem alfabética

Agricultura.
Agropecuária.
Batata área total.
Erva e hortaliças.
Leite: 100 litros/mês; olericultura: aproximadamente 500kg/mês.
Pecuária de leite.
Produção leiteira.
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Produção orgânica.
Soja milho feijão pastagens.



Sua atividade exige licenciamento ambiental? (9 Respostas)
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Selecione os resíduos gerados no(s) seu(s) processo(s) (9 Respostas)
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Qual destinação você dá para os resíduos vegetais? (9 Respostas)

Outros:
Leva pra cidade pois aqui não tem coleta de lixo.




Qual destinação você dá para os resíduos de madeira crua? (9
Respostas)

Outros:
Coloco sobre o terreno para virar matéria orgânica.
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Qual destinação você dá para os resíduos de madeira tratada? (9
Respostas)



Qual destinação você dá para os resíduos de cinzas da caldeira? (9
Respostas)
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Qual destinação você dá para os resíduos de cama de aviário? (9
Respostas)



Qual destinação você dá para os dejetos animais (9 Respostas)
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Qual destinação você dá para os resíduos de estações de tratamento de
efluentes? (9 Respostas)

Outros:
Tenho fossa por zona de raiz. Com plantas sobre ela.



Qual a destinação que você dá para animais mortos? (9 Respostas)
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Qual destinação você dá
veterinários? (9 Respostas)

para

os resíduos

de medicamento

Outros (em ordem alfabética):
Está armazenado na propriedade.
Não existe bem um programa de retorno das embalagens deste material.



Qual destinação você dá para a água de lavagem de ambientes de
criação de animais? (9 Respostas)
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Qual destinação você dá para os vasilhames de agrotóxicos? (9
Respostas)



Qual destinação você dá para os resíduos plásticos diversos? (9
Respostas)

Outros (em ordem alfabética)
Deixo em frente à residência na cidade, alguns são levados pelos catadores de reciclado, outros pelo
caminhão de lixo.
Levo pra uma lixeira na cidade.
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Qual destinação você dá para outros resíduos recicláveis diversos? (9
Respostas)



Qual destinação você dá para os resíduos de óleo usado? (9 Respostas)
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Qual destinação você dá para os resíduos de estopa contaminadas? (9
Respostas)



Qual destinação você dá para lâmpadas usadas? (9 Respostas)

Outros:
Lixeira na cidade .
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Qual destinação você dá para latas de tinta usadas? (9 Respostas)



Qual destinação você dá para as embalagens de óleo usadas? (9
Respostas)

Outros (em ordem alfabética):
Queima.
Vai para a lixeira na cidade.
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Qual destinação você dá para outros resíduos perigoso? (9 Respostas)



Qual a quantidade gerada de resíduos por ano? (especificar para todos
os tipos de resíduos marcados anteriormente) (9 Respostas) – em
ordem alfabética

1000 embalagens de agrotóxicos 20 balde de óleo 50 lâmpadas 20 kg de estopa.
2000 kg.
240 kg.
Ao menos 1000 embalagens de agrotóxicos.
Dejetos de animais: + de 2 toneladas.
Embalagem de agrotóxicos: + de 10.
Embalagem de óleo: + de 30.
Não consigo mensurar, acredito que algo próximo a 8 m3.
Não sei.
Orgânicos 75 m³, recicláveis média 100 kg.
Plástico e reciclável máximo: 15,00 Kg;
Dejetos animais: máx. 6.000 Kg;
Medicamentos: máx. 1,00 Kg.
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Existe(m) algum(ns) tipo(s) de resíduo(s) que você não sabe a melhor
destinação? (9 Respostas)



O que você faz com os resíduos da pergunta anterior? (9 Respostas) –
em ordem alfabética:

Armazena ou deixa nas lixeiras da cidade.
Descarta no meio ambiente.
Entrego para agentes de coleta de resíduos recicláveis.
Está em estoque aguardando alguma política reversa.
Infelizmente acabam sendo enviados ao aterro sanitário por falta de onde entregá-los.
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Maioria não são gerados, e se tiver esse tipo de resíduo terá destino correto.
Não uso.
Reutiliza, envia para reciclagem.
Vai para a lixeira na cidade.



Existe alguma empresa que faz coleta de seus resíduos? Se sim, qual
empresa e quais resíduos coleta? (9 Respostas) – em ordem alfabética



Outras sugestões: (4 Respostas) – em ordem alfabética

Não.
Não tem.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.

A coleta de lixo e de recicláveis poderia fazer uma coleta mensal em local específico próximo de
propriedades rurais. Hoje trago tudo para casa em Entre Rios para destinar.
Centro de recebimentos de vasilhames e medicamento e outros resíduos não orgânicos da
agropecuária.
Política reversa de embalagens de produtos veterinário. Diminuir a burocracia ter um padrão pra
quando ir devolver as embalagens de agrotóxicos ser mais fácil e menos estressante.
Ponto para coleta dos materiais recicláveis, e realizações de um dia "D" para coleta de embalagens de
agrotóxicos e medicamentos veterinário nas comunidades.



Caso deseje receber atualizações da elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por e-mail, deixe aqui seu
endereço: (6 Respostas) – em ordem alfabética

alexandremhatias@gmail.com
cmtrovatto@yahoo.com.br
guinther_rickli@hotmail.com
Gustavorickli@yahoo.com.br
lurofra@yahoo.com.br
sigrid@ecoser.srv.br
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305), que
dispõe “sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos”, os Planos de
Resíduos são instrumentos importantes para sua aplicação. Dentre ele, os Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos também se tornam condicionantes para o
acesso a recursos da União, destinados diversos programas municipais, como limpeza
urbana.
Para o Desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) de Guarapuava, serão desenvolvidos trabalhos de diagnóstico de
problemas e construídos programas e ações de melhoria relacionados à todas as
tipologias de resíduos presentes no município, sendo eles:


Resíduos sólidos agrossilvopastoris (RSA);



Resíduos sólidos cemiteriais (RSC)



Resíduos sólidos com logística reversa obrigatória (RSLR).



Resíduos sólidos da construção civil (RCC);



Resíduos sólidos de mineração (RSM);



Resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS);



Resíduos sólidos dos serviços de transporte (RST); e



Resíduos sólidos dos serviços públicos de saneamento básico (RSAN);



Resíduos sólidos industriais (RSI);



Resíduos sólidos urbanos (RSU);



Resíduos sólidos volumosos (RSV)

Para sua elaboração, o PMGIRS foi divido em metas, sendo elas:
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META 1 – Elaboração do Plano de Trabalho;



META 2 – Elaboração do Diagnóstico e Prognósticos dos Serviços de
Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana;



META 3 - Elaboração das Proposições para Melhoria dos Serviços de
Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana;



META 4 – Elaboração da Versão Preliminar do PMGIRS e da Minuta do
Projeto de Lei que Estabelece a Política Municipal de Resíduos Sólidos;
e



META 5 - Elaboração da Versão Final do PMGIRS e da Minuta do
Projeto de Lei que Estabelece a Política Municipal de Resíduos Sólidos.

O presente relatório visa descrever a realização da Audiência Pública de
Apresentação do Diagnóstico do PMGIRS de Guarapuava (Meta 2).
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2. APRESENTAÇÃO E CONTEXTO DO EVENTO
A Audiência Pública de Apresentação do Diagnóstico foi realizada no dia 20 de
agosto de 2020 às 19h00, horário de Brasília. Teve a participação de diversos
moradores da região e demais interessados em contribuir com a construção do Plano
de Resíduos. Teve o objetivo principal de apresentar à comunidade o conteúdo do
Diagnóstico desenvolvido, buscando obter contribuições para melhoria de sua
apresentação e para o Prognóstico a ser construído na sequência.
Devido ao atual cenário mundial e a pandemia causada pelo desenvolvimento
da COVID-19, o evento não pode ser realizado de maneira presencial. Desse modo, a
reunião com os membros da equipe desenvolvedora do projeto e com os
representantes da prefeitura foi organizada via aplicativo de vídeo conferência
(Zoom) e transmitida à população local e demais interessados de maneira remota
pelo Youtube. Tudo para preservar a segurança e saúde de todos os envolvidos e
ainda assim manter a qualidade do trabalho a ser entregue.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
O Objetivo principal dos eventos foi a divulgação e validação do Diagnóstico do
PMGIRS Guarapuava.

3.2. Objetivos Específicos


Discutir, complementar e validar
Diagnóstico do PMGIRS Guarapuava;

as

informações

contidas

no



Possibilitar a contribuição popular com relação ao disposto no
Diagnóstico; e



Levantar e discutir possíveis ações e propostas para o Prognóstico do
PMGIRS Guarapuava.
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4. MOBILIZAÇÃO E MATERIAIS UTILIZADOS
Anteriormente ao evento, e para aumentar o engajamento popular na discussão
sobre o planejamento acerca dos resíduos sólidos do município, desenvolveu-se um
questionário sobre hábitos relacionados ao sistema de coleta e para contribuições e
sugestões. Este questionário foi dividido em 4 segmentos, para melhor obtenção das
informações, sendo eles: (i) População; (ii) Comércio; (iii) Indústrias; e (iv) Agricultura.
Na Figura 1 pode ser vista a identidade visual desses questionários e no
APÊNDICE A encontra-se o conteúdo completo apresentado.

Figura 1: Identidade visual dos questionários.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Para o evento com a comunidade foram utilizados meios de comunicação em
massa, como websites e redes sociais. Para isso, utilizou-se a imagem apresentada na
Figura 2. A divulgação foi também realizada nas rádios da região, pelo Secretário de
Meio Ambiente, Celso Alves de Araújo.

Figura 2: Divulgação da Audiência Pública de Apresentação do Diagnóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Por ser uma modalidade de evento online, criou-se também um formulário para
inscrição dos munícipes, como mostra a Figura 3. Este formulário pode ser acessado
através do link: https://www.sympla.com.br/pmgirs-guarapuava---audiencia-publicade-apresentacao-do-diagnostico__934010.
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Figura 3: Formulário de Inscrição para a Audiência Pública de Apresentação do
Diagnóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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A partir disso, a Prefeitura e os canais de notícias online da região realizaram o
anúncio do evento. Essa divulgação está apresentada na Figura 4, na Figura 5, na
Figura 6, na Figura 7, na Figura 8, na Figura 9, na Figura 10 e na Figura 11.

Figura 4: Divulgação do evento no site da Prefeitura de Guarapuava.
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Fonte: GUARAPUAVA (2020).
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Figura 5: Divulgação do PMGIRS em site de notícias da região.
Fonte: REDE SUL DE NOTÍCIAS (2020).
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Figura 6: Divulgação dos questionários em site de notícias da região.
Fonte: REDE SUL DE NOTÍCIAS (2020).
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Figura 7: Divulgação do evento em site de notícias da região.
Fonte: REDE SUL DE NOTÍCIAS (2020).
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Figura 8: Divulgação do evento em site de notícias da região.
Fonte: JORNAL EXTRA GUARAPUAVA (2020)
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Figura 9: Divulgação dos questionários em site de notícias da região.
Fonte: GMAIS NOTÍCIAS (2020).
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Figura 10: Divulgação dos questionários em site de notícias da região.
Fonte: GMAIS NOTÍCIAS (2020).
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Figura 11: Divulgação do PMGIRS em rede social.
Fonte: REDE SUL DE NOTÍCIAS (2020).
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5. METODOLOGIA
A Audiência Pública é um evento de extrema importância para a construção e
validação do Diagnóstico do PMGIRS. Nela o conteúdo já desenvolvido é
apresentado à população e suas sugestões e críticas são avaliadas para serem
inclusas no documento. Sendo assim, apesar da limitação imposta pela COVID-19, o
evento foi realizado de maneira virtual, pelo Zoom (conforme Figura 12), e
transmitida via Youtube para os membros da comunidade através do link:
https://youtu.be/6ySOwP5IZVM, que pode ser visto na Figura 13.

Figura 12: Reunião da Audiência Pública de Apresentação do Diagnóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 13: Início da transmissão da Audiência Pública de Apresentação do Diagnóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Primeiramente, por meio dos formulários citados anteriormente, fez-se a
mobilização dos moradores e demais interessados no plano de resíduos, permitindo
sua inscrição no evento de apresentação. Então, no dia 20 de agosto de 2020 às
19h00 deu-se início a transmissão da reunião, conforme Figura 14.

Figura 14: Transmissão da Audiência Pública de Apresentação do Diagnóstico.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Neste evento, o Engenheiro Civil André Malheiros, Coordenador Geral do
projeto, fez a apresentação do conteúdo abordado no Diagnóstico da Situação Atual
da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Guarapuava, conforme Figura 15. A
apresentação de slides completa pode ser encontrada no APÊNDICE B.

Figura 15: Apresentação do Diagnóstico do PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Por fim, houve a discussão do conteúdo disposto e, coordenado pelo
Engenheiro Ambiental Helder Rafael Nocko, as perguntas e questionamentos da
população foram respondidas, tanto por ele quanto pelos membros da equipe.
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com

representação principal do Secretário de Meio Ambiente, Celso Alves de Araújo. Esta
etapa da reunião pode ser vista na Figura 16.

Figura 16: Etapa de perguntas da apresentação do Diagnóstico do PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Com uma população bastante engajada em solucionar os problemas de sua
região, alguns questionamentos realizados podem ser vistos na Figura 17.

Figura 17: Comentários realizados na apresentação do Diagnóstico do PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Durante o evento foi criado mais um formulário (Figura 18), para sugestões e
críticas da população. Este ficou disponível por mais alguns dias, para que a
contribuição dos munícipes pudesse ser totalmente aproveitada.
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Figura 18: Formulário para dúvidas e sugestões sobre o PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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6. PARTICIPAÇÃO
Bastante participativa, Guarapuava demonstrou grande interesse em contribuir
com a construção do PMGIRS. O questionário desenvolvido e destinado à população
teve 715 respostas, como pode ser visto na Figura 19.

Figura 19: Questionário destinado à população.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A reunião realizada pelo Zoom contou com a participação dos membros da
equipe desenvolvedora e da Prefeitura de Guarapuava, conforme tabela. Ressalta-se
que em Guarapuava havia apenas uma transmissão de câmera, mas havia mais
pessoas presentes no local, seguindo os protocolos de segurança contra COVID-19.
Tabela 1: Lista de presença da reunião da Audiência Pública do Diagnóstico.
Nome
André Luciano Malheiros

Instituição
EnvEx Engenharia e Consultoria

Celso Alves de Araújo

Secretaria de Meio Ambiente

Cinthya Hoppen

EnvEx Engenharia e Consultoria

Cleverson Luiz Dias Mayer

Secretaria de Meio Ambiente

Dóris Falcade

EnvEx Engenharia e Consultoria

Fernanda Donha Pintarelli

Secretaria de Meio Ambiente

Fernanda Muzzolon

EnvEx Engenharia e Consultoria

Helder Rafael Nocko

EnvEx Engenharia e Consultoria

Ludmila Amorim

EnvEx Engenharia e Consultoria
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Instituição
EnvEx Engenharia e Consultoria

Roberta Gregório
Selba Regina Peres Lopes

Secretaria de Meio Ambiente

Thainá Becker

EnvEx Engenharia e Consultoria

Tiago Perez

EnvEx Engenharia e Consultoria

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

No endereço eletrônico utilizado para divulgação do evento (citado
anteriormente), se inscreveram 125 participantes, conforme Figura 20. A lista de
inscritos pode ser vista no APÊNDICE C.

Figura 20: Inscrições realizadas para a Audiência Pública.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Ao final da transmissão ao vivo, comprovou-se um total de 277 participações,
com picos simultâneos de 84 espectadores, conforme Figura 21.
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Figura 21: Estatísticas da transmissão ao vivo da Audiência Pública.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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7. CONCLUSÃO
Durante o desenvolvimento do Diagnóstico foi realizada a Audiência Pública de
Apresentação do Documento. Destaca-se que, em comparação aos eventos
realizados presencialmente, houve um maior engajamento da população no evento
realizado de maneira remota. Foram 715 respostas no questionário voltado para a
população e 277 visualizações da transmissão online.
Os principais objetivos da Audiência eram a divulgação do Diagnóstico
desenvolvido e a contribuição de todos os interessados na construção do PMGIRS, os
quais foram atingidos de maneira satisfatória. Sendo assim, dá-se início à próxima
etapa do projeto, passando a ser desenvolvido o Prognóstico.
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APÊNDICE B – Apresentação de Slides da Audiência Pública de Apresentação do Diagnóstico
do PMGIRS Guarapuava
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010),
que dispõe “sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos”, os
Planos de Resíduos são instrumentos importantes para sua aplicação. Dentre ele, os
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos também se tornam condicionantes
para o acesso a recursos da União, destinados diversos programas municipais, como
limpeza urbana.
Para o Desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) de Guarapuava, serão desenvolvidos trabalhos de diagnóstico de
problemas e construídos programas e ações de melhoria relacionados à todas as
tipologias de resíduos presentes no município, sendo eles:


Resíduos sólidos agrossilvopastoris (RSA);



Resíduos sólidos cemiteriais (RSC)



Resíduos sólidos com logística reversa obrigatória (RSLR).



Resíduos sólidos da construção civil (RCC);



Resíduos sólidos de mineração (RSM);



Resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS);



Resíduos sólidos dos serviços de transporte (RST);



Resíduos sólidos dos serviços públicos de saneamento básico (RSAN);



Resíduos sólidos industriais (RSI);



Resíduos sólidos urbanos (RSU);



Resíduos sólidos volumosos (RSV); e



Óleos Comestíveis.

Para sua elaboração, o PMGIRS foi divido em metas, sendo elas:
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META 1 – Elaboração do Plano de Trabalho;



META 2 – Elaboração do Diagnóstico e Prognósticos dos Serviços de
Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana;



META 3 - Elaboração das Proposições para Melhoria dos Serviços de
Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana;



META 4 – Elaboração da Versão Preliminar do PMGIRS e da Minuta do
Projeto de Lei que Estabelece a Política Municipal de Resíduos Sólidos;
e



META 5 - Elaboração da Versão Final do PMGIRS e da Minuta do
Projeto de Lei que Estabelece a Política Municipal de Resíduos Sólidos.

O presente relatório visa descrever a realização da Audiência Pública de
Apresentação das Proposições e Melhorias do PMGIRS de Guarapuava (Meta 3).
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2. APRESENTAÇÃO E CONTEXTO DO EVENTO
A Audiência Pública de Apresentação das Proposições e Melhorias foi realizada
no dia 30 de setembro de 2020 às 19h00, horário de Brasília. Teve a participação de
diversos moradores da região e demais interessados em contribuir com a construção
do Plano de Resíduos. Teve o objetivo principal de apresentar à comunidade os
Programas, Projetos e Ações desenvolvidos para a melhoria do sistema de
saneamento básico do município, buscando obter contribuições para sua
apresentação e para a versão final do PMSB a ser construída na sequência.
Devido ao atual cenário mundial e a pandemia causada pelo desenvolvimento
da COVID-19, o evento não pode ser realizado de maneira presencial. Desse modo, a
reunião com os membros da equipe desenvolvedora do projeto e com os
representantes da prefeitura foi organizada via aplicativo de vídeo conferência
(Zoom) e transmitida à população local e demais interessados de maneira remota
pelo Youtube. Tudo para preservar a segurança e saúde de todos os envolvidos e
ainda assim manter a qualidade do trabalho a ser entregue.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
O Objetivo principal dos eventos foi a divulgação e validação das Proposições e
Melhorias do PMGIRS Guarapuava.

3.2. Objetivos Específicos


Discutir, complementar e validar as informações contidas nas
Proposições e Melhorias do PMGIRS Guarapuava;



Possibilitar a contribuição popular com relação ao disposto nas
Proposições e Melhorias; e



Levantar e discutir possíveis ações e propostas para o PMGIRS
Guarapuava.
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4. MOBILIZAÇÃO E MATERIAIS UTILIZADOS
Para o evento com a comunidade foram utilizados meios de comunicação em
massa, como websites e redes sociais. Para isso, utilizou-se a imagem apresentada na
Figura 1. A divulgação foi também realizada via e-mail, conforme Figura 2.

Figura 1: Divulgação da Audiência Pública de Apresentação das Proposições e
Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 2: E-mail convite para a Audiência Pública de Apresentação das Proposições e
Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Por ser uma modalidade de evento online, criou-se também um formulário para
inscrição dos munícipes, como mostra a Figura 3. Este formulário pode ser acessado
através

do

link:

https://www.sympla.com.br/pmgirs-guarapuava---audiencia-de-

apresentacao-das-proposicoes-de-melhorias__967719.
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Figura 3: Formulário de Inscrição para a Audiência Pública de Apresentação das
Proposições e Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A partir disso, foram realizados alguns anúncios sobre o evento. Essa divulgação
está apresentada nas Figura 4, Figura 5 e Figura 6.
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Fonte: REDE SUL DE NOTÍCIAS (2020).
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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5. METODOLOGIA
A Audiência Pública é um evento de extrema importância para a construção e
validação do Prognóstico do PMGIRS. Nela o conteúdo já desenvolvido é
apresentado à população e suas sugestões e críticas são avaliadas para serem
inclusas no documento. Sendo assim, apesar da limitação imposta pela COVID-19, o
evento foi realizado de maneira virtual, pelo Zoom (conforme Figura 7), e transmitida
via

Youtube

para

os

membros

da

comunidade

através

do

link:

https://youtu.be/eAX3Uo3rAuI, que pode ser visto na Figura 8.

Figura 7: Reunião da Audiência Pública de Apresentação das Proposições e Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 8: Início da transmissão da Audiência Pública de Apresentação das Proposições e
Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Primeiramente, por meio dos formulários citados anteriormente, fez-se a
mobilização dos moradores e demais interessados no plano de resíduos, permitindo
sua inscrição no evento de apresentação. Então, no dia 30 de setembro de 2020 às
19h00 deu-se início a transmissão da reunião, conforme Figura 9.

Figura 9: Transmissão da Audiência Pública de Apresentação das Proposições e
Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Neste evento, o Engenheiro Civil André Malheiros, Coordenador Geral do
projeto, juntamente com a Cinthya Hoppen e a Fernanda Muzzolon, fizeram a
apresentação do conteúdo abordado no documento referente às Proposições e
Melhorias Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Guarapuava, conforme Figura 10.
A apresentação de slides completa pode ser encontrada no APÊNDICE A.

Figura 10: Apresentação das Proposições e Melhorias do PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Por fim, houve a discussão do conteúdo disposto e, coordenado pelo
Engenheiro Ambiental Helder Rafael Nocko, as perguntas e questionamentos da
população foram respondidas, tanto por ele quanto pelos membros da equipe.
Houve

também

grande

contribuição

dos

integrantes

da

Prefeitura,

com

representação principal do Secretário de Meio Ambiente, Celso Alves de Araújo e do
Geógrafo Jonas de Araújo, membro da Diretoria de Políticas ambientais da SEDEST.
Esta etapa da reunião pode ser vista na Figura 11.

Figura 11: Etapa de perguntas da apresentação do Diagnóstico do PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Com uma população bastante engajada em solucionar os problemas de sua
região, alguns questionamentos realizados podem ser vistos na Figura 12.
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Figura 12: Comentários realizados na apresentação das Proposições e Melhorias do
PMGIRS.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE MELHORIAS

25

6. PARTICIPAÇÃO
A reunião realizada pelo Zoom contou com a participação dos membros da
equipe desenvolvedora e da Prefeitura de Guarapuava, conforme tabela. Ressalta-se
que em Guarapuava havia apenas uma transmissão de câmera, mas havia mais
pessoas presentes no local, seguindo os protocolos de segurança contra COVID-19.
Tabela 1: Lista de presença da reunião da Audiência Pública das Proposições e Melhorias.
Nome
André Luciano Malheiros

Instituição
EnvEx Engenharia e Consultoria

Celso Alves de Araújo

Secretaria de Meio Ambiente

Cinthya Hoppen

EnvEx Engenharia e Consultoria

Cleverson Luiz Dias Mayer

Secretaria de Meio Ambiente

Dóris Falcade

EnvEx Engenharia e Consultoria

Daniel Thá

EnvEx Engenharia e Consultoria

Fernanda Muzzolon

EnvEx Engenharia e Consultoria

Helder Rafael Nocko

EnvEx Engenharia e Consultoria

Ludmila Holz Amorim de Sena

EnvEx Engenharia e Consultoria

Roberta Gregório

EnvEx Engenharia e Consultoria

Selba Regina Peres Lopes

Secretaria de Meio Ambiente

Jonas dos Santos

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo

Tiago Perez

EnvEx Engenharia e Consultoria

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

No endereço eletrônico utilizado para divulgação do evento (citado
anteriormente), se inscreveram 88 participantes, conforme Figura 13. A lista de
inscritos pode ser vista no APÊNDICE B.
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Figura 13: Inscrições realizadas para a Audiência Pública de Apresentação das
Proposições e Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Ao final da transmissão ao vivo, comprovou-se um total de 166 participações,
com picos simultâneos de 48 espectadores, conforme Figura 14.

Figura 14: Estatísticas da transmissão ao vivo da Audiência Pública de Apresentação das
Proposições e Melhorias.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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7. CONCLUSÃO
Durante o desenvolvimento do Diagnóstico foi realizada a Audiência Pública de
Apresentação do Documento. Destaca-se que, em comparação aos eventos
realizados presencialmente, houve um maior engajamento da população no evento
realizado de maneira remota. Foram 166 visualizações da transmissão online.
Os principais objetivos da Audiência eram a divulgação das Proposições e
Melhorias desenvolvidas e a contribuição de todos os interessados na construção do
PMGIRS, os quais foram atingidos de maneira satisfatória. Sendo assim, dá-se início à
próxima etapa do projeto, passando a ser desenvolvida a Versão Preliminar do
PMGIRS.
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APÊNDICE 4 – Projeções

PMGIRS/GUARAPUAVA
1

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO

APÊNDICE 3 – Projeções
Domiciliar
Tipo

Geração de resíduos sólidos urbanos domiciliares

Especificação

Total

Unidade

kg/hab/dia

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

0,800

0,800

0,800

2021

0,810

0,809

0,810

2022

0,790

0,789

0,791

2023

0,800

0,782

0,806

2024

0,818

0,790

0,828

2025

0,840

0,799

0,861

2026

0,857

0,809

0,887

2027

0,874

0,818

0,910

2028

0,891

0,827

0,934

2029

0,908

0,836

0,958

2030

0,924

0,846

0,983

2031

0,941

0,855

1,008

2032

0,957

0,864

1,034

2033

0,972

0,874

1,058

2034

0,987

0,883

1,082

2035

1,000

0,893

1,103

2036

1,013

0,903

1,123

2037

1,026

0,913

1,142

2038

1,036

0,922

1,159

2039

1,046

0,930

1,176

2040

1,054

0,938

1,192

Soma

19,345

17,881

20,645

-1,464

1,300

0,851

0,983

-0,070

0,062

Diferença
Média
Diferença

0,921

PMGIRS/GUARAPUAVA
2

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Domiciliar
Tipo

Geração de resíduos sólidos urbanos domiciliares

Especificação

RSU

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

45.303

45.303

45.303

2021

46.094

45.598

46.262

2022

45.197

44.251

45.520

2023

46.002

43.983

46.486

2024

47.289

44.635

48.195

2025

48.823

45.281

50.563

2026

50.037

45.921

52.494

2027

51.219

46.562

54.287

2028

52.381

47.194

56.124

2029

53.516

47.807

57.988

2030

54.620

48.406

59.879

2031

55.688

48.985

61.791

2032

56.719

49.549

63.716

2033

57.693

50.111

65.553

2034

58.604

50.663

67.292

2035

59.443

51.204

68.911

2036

60.201

51.735

70.399

2037

60.877

52.258

71.750

2038

61.464

52.720

73.046

2039

61.954

53.113

74.279

2040

62.343

53.437

75.436

Soma

1.135.467

1.018.716

1.255.275

-116.751

119.809

48.510

59.775

-5.560

5.705

Diferença
Média
Diferença

54.070
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Domiciliar
Tipo

Coleta convencional domiciliar de resíduos sólidos urbanos

Especificação

RSU

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

34.009

34.009

34.009

2021

34.602

34.229

34.728

2022

33.886

33.177

34.128

2023

34.447

32.935

34.809

2024

35.366

33.381

36.044

2025

36.468

33.822

37.767

2026

37.327

34.257

39.160

2027

38.161

34.691

40.447

2028

38.978

35.118

41.763

2029

39.772

35.529

43.096

2030

40.541

35.929

44.445

2031

41.282

36.312

45.805

2032

42.046

36.730

47.233

2033

42.768

37.147

48.595

2034

43.443

37.556

49.883

2035

44.065

37.957

51.084

2036

44.627

38.351

52.187

2037

45.128

38.739

53.188

2038

45.563

39.082

54.149

2039

45.927

39.373

55.063

2040

46.215

39.613

55.921

Soma

844.618

757.938

933.503

-86.681

88.885

36.092

44.453

-4.128

4.233

Diferença
Média
Diferença

40.220
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Domiciliar
Tipo

Coleta seletiva domiciliar formal (executada e/ou contratada pelo Poder
Público Municipal, excetuando-se os coletores autônomos)

Especificação

Recicláveis

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

1.449

1.449

1.449

2021

1.475

1.459

1.480

2022

2.024

1.982

2.039

2023

2.649

2.533

2.677

2024

3.329

3.142

3.393

2025

4.062

3.767

4.207

2026

4.803

4.408

5.039

2027

5.572

5.066

5.906

2028

6.369

5.739

6.825

2029

7.193

6.425

7.794

2030

8.040

7.125

8.814

2031

8.910

7.838

9.886

2032

9.330

8.151

10.481

2033

9.750

8.469

11.079

2034

10.168

8.790

11.675

2035

10.581

9.114

12.266

2036

10.987

9.442

12.848

2037

11.384

9.772

13.417

2038

11.770

10.096

13.988

2039

12.143

10.410

14.559

2040

12.500

10.714

15.125

Soma

154.488

135.891

174.947

-18.597

20.459

6.471

8.331

-886

974

Diferença
Média
Diferença

7.357
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Domiciliar
Tipo

Resíduos para aterrar

Especificação

Resíduos que seguem para o aterro

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

35.935

35.935

35.935

2021

36.562

36.168

36.695

2022

35.658

34.912

35.913

2023

36.089

34.505

36.468

2024

36.878

34.808

37.585

2025

37.837

35.092

39.186

2026

38.524

35.355

40.416

2027

39.164

35.603

41.510

2028

39.766

35.828

42.607

2029

40.323

36.022

43.693

2030

40.833

36.188

44.765

2031

41.293

36.322

45.818

2032

41.937

36.636

47.111

2033

42.534

36.945

48.330

2034

43.080

37.242

49.466

2035

43.568

37.529

50.507

2036

43.992

37.805

51.444

2037

44.352

38.072

52.273

2038

44.642

38.292

53.055

2039

44.860

38.458

53.784

2040

45.001

38.572

54.452

Soma

852.828

766.289

941.013

-86.539

88.185

36.490

44.810

-4.121

4.199

Diferença
Média
Diferença

40.611
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Domiciliar
Tipo

Reciclados

Especificação

Resíduos que serão reciclados

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

3.885

3.885

3.885

2021

3.952

3.910

3.967

2022

4.132

4.046

4.162

2023

4.477

4.280

4.524

2024

4.890

4.616

4.984

2025

5.356

4.968

5.547

2026

5.815

5.337

6.101

2027

6.296

5.723

6.673

2028

6.801

6.127

7.287

2029

7.329

6.547

7.942

2030

7.880

6.984

8.639

2031

8.454

7.436

9.380

2032

8.787

7.676

9.871

2033

9.118

7.920

10.360

2034

9.447

8.167

10.847

2035

9.770

8.416

11.326

2036

10.087

8.668

11.795

2037

10.395

8.923

12.252

2038

10.693

9.172

12.708

2039

10.979

9.413

13.163

2040

11.251

9.644

13.614

Soma

159.794

141.858

179.027

-17.936

19.233

6.755

8.525

-854

916

Diferença
Média
Diferença

7.609
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
RCC
Tipo

Geração de resíduos da construção civil (RCC)

Especificação

RCC

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

93.774

93.774

93.774

2021

92.552

92.988

89.866

2022

91.849

92.063

87.932

2023

91.233

91.947

85.444

2024

90.564

91.798

83.515

2025

89.841

91.616

81.507

2026

89.064

91.400

79.437

2027

88.232

91.166

77.290

2028

87.347

90.894

75.082

2029

86.410

90.578

72.799

2030

85.427

90.231

70.451

2031

84.402

89.849

68.038

2032

83.340

89.447

65.562

2033

82.241

89.018

63.020

2034

81.107

88.549

60.420

2035

79.934

88.048

57.760

2036

78.720

87.519

55.048

2037

77.479

86.971

52.294

2038

76.217

86.399

49.510

2039

74.939

85.794

46.700

2040

74.833

85.631

46.797

Soma

1.779.503

1.885.680

1.462.245

106.177

-317.259

89.794

69.631

5.056

-15.108

Diferença
Média
Diferença

84.738
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
RSS
Tipo

Geração de resíduos de serviços e saúde (em estabelecimentos públicos
e privados)

Especificação

RSS

Unidade

ton/ano

Ano

Tendencial

Morosidade

Retomada

2020

172,62

172,62

172,62

2021

173,20

172,02

173,62

2022

173,79

171,41

174,61

2023

174,50

171,86

174,87

2024

175,16

172,27

175,97

2025

175,76

172,64

177,03

2026

176,30

172,97

178,05

2027

176,78

173,28

179,03

2028

177,19

173,54

179,96

2029

177,54

173,74

180,84

2030

177,84

173,91

181,67

2031

178,08

174,03

182,45

2032

178,27

174,12

183,16

2033

178,41

174,17

183,81

2034

178,49

174,18

184,39

2035

178,53

174,13

184,90

2036

178,49

174,05

185,33

2037

178,42

173,94

185,71

2038

178,30

173,79

186,05

2039

178,16

173,60

186,37

2040

177,98

173,37

186,64

Soma

3.713,80

3.639,66

3.797,09

-74,14

83,29

173,32

180,81

-3,53

3,97

Diferença
Média
Diferença

176,85
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Tendencial

Morosidade

Retomada

Pop. Total

Pop. Urb.

Pop. Rural

Pop. Total

Pop. Urb.

Pop. Rural

Pop. Total

Pop. Urb.

Pop. Rural

2020

182.380

166.932

15.448

180.599

165.305

15.294

183.002

167.305

15.697

2021

183.257

167.742

15.515

179.694

164.488

15.206

184.500

168.489

16.011

2022

184.332

168.741

15.591

180.368

165.127

15.241

184.893

169.270

15.623

2023

185.327

169.667

15.660

180.982

165.711

15.271

186.558

170.817

15.741

2024

186.236

170.514

15.722

181.539

166.243

15.296

188.155

172.302

15.853

2025

187.054

171.278

15.776

182.033

166.717

15.316

189.712

173.750

15.962

2026

187.778

171.955

15.823

182.495

167.161

15.334

191.192

175.127

16.065

2027

188.407

172.544

15.863

182.886

167.538

15.348

192.622

176.457

16.165

2028

188.941

173.045

15.896

183.193

167.837

15.356

193.966

177.707

16.259

2029

189.386

173.464

15.922

183.440

168.079

15.361

195.236

178.887

16.349

2030

189.750

173.807

15.943

183.617

168.255

15.362

196.423

179.990

16.433

2031

190.039

174.080

15.959

183.756

168.395

15.361

197.525

181.013

16.512

2032

190.252

174.282

15.970

183.840

168.481

15.359

198.520

181.935

16.585

2033

190.387

174.410

15.977

183.842

168.491

15.351

199.418

182.766

16.652

2034

190.434

174.456

15.978

183.776

168.434

15.342

200.200

183.487

16.713

2035

190.386

174.413

15.973

183.652

168.322

15.330

200.873

184.106

16.767

2036

190.266

174.303

15.963

183.487

168.171

15.316

201.458

184.642

16.816

2037

190.094

174.146

15.948

183.268

167.970

15.298

201.994

185.133

16.861

2038

189.874

173.944

15.930

182.976

167.702

15.274

202.481

185.579

16.902

2039

189.603

173.696

15.907

182.628

167.383

15.245

202.903

185.966

16.937

2040

189.280

173.400

15.880

182.222

167.012

15.210

203.277

186.309

16.968
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
Tendencial

Morosidade

Retomada

PIB

VAB 3º

VAB 2º

VAB 1º

PIB

VAB 3º

VAB 2º

VAB 1º

PIB

VAB 3º

VAB 2º

VAB 1º

2020

6.045.591

3.905.932

1.107.050

361.214

6.036.940

3.898.036

1.106.709

361.760

6.047.672

3.907.578

1.107.392

361.077

2021

5.837.006

3.778.830

1.063.608

346.337

5.824.439

3.767.363

1.063.116

347.124

5.840.033

3.781.226

1.064.100

346.141

2022

5.936.039

3.850.714

1.076.326

349.770

5.743.135

3.721.207

1.043.712

340.409

5.998.974

3.892.138

1.087.653

352.966

2023

6.126.508

3.982.271

1.105.372

358.483

5.836.388

3.788.153

1.056.030

344.043

6.234.849

4.053.470

1.124.806

364.160

2024

6.366.375

4.146.478

1.142.955

369.922

5.931.223

3.856.320

1.068.492

347.716

6.593.139

4.295.156

1.183.517

382.263

2025

6.551.635

4.275.650

1.170.364

378.027

6.027.667

3.925.732

1.081.102

351.429

6.872.540

4.486.272

1.227.504

395.532

2026

6.735.799

4.404.564

1.197.257

385.932

6.125.750

3.996.411

1.093.861

355.180

7.129.300

4.663.294

1.266.974

407.286

2027

6.921.386

4.534.863

1.224.084

393.782

6.225.498

4.068.381

1.106.770

358.972

7.395.783

4.847.340

1.307.714

419.388

2028

7.107.067

4.665.464

1.250.757

401.569

6.326.021

4.140.899

1.119.785

362.799

7.671.076

5.037.612

1.349.697

431.853

2029

7.292.058

4.795.742

1.277.213

409.281

6.426.898

4.213.614

1.132.885

366.658

7.954.842

5.233.791

1.392.931

444.693

2030

7.475.514

4.925.019

1.303.390

416.910

6.527.682

4.286.152

1.146.049

370.548

8.246.661

5.435.486

1.437.419

457.920

2031

7.656.527

5.052.563

1.329.221

424.445

6.627.896

4.358.112

1.159.257

374.465

8.546.017

5.642.227

1.483.162

471.547

2032

7.831.963

5.176.160

1.354.264

431.757

6.731.030

4.431.701

1.173.180

378.633

8.835.110

5.842.091

1.527.187

484.646

2033

8.000.652

5.294.879

1.378.427

438.831

6.836.729

4.506.600

1.187.820

383.055

9.111.470

6.033.225

1.569.218

497.149

2034

8.161.387

5.407.752

1.401.619

445.650

6.944.613

4.582.463

1.203.177

387.737

9.372.572

6.213.723

1.608.982

508.993

2035

8.312.931

5.513.788

1.423.749

452.199

7.054.273

4.658.922

1.219.252

392.685

9.615.867

6.381.649

1.646.210

520.115

2036

8.454.029

5.611.975

1.444.725

458.464

7.165.271

4.735.580

1.236.046

397.904

9.838.818

6.535.071

1.680.639

530.454

2037

8.581.330

5.699.912

1.464.100

464.316

7.268.240

4.806.130

1.252.027

402.907

10.054.712

6.682.569

1.714.709

540.805

2038

8.693.498

5.776.529

1.481.771

469.738

7.362.306

4.869.868

1.267.133

407.682

10.262.088

6.822.938

1.748.332

551.159

2039

8.789.239

5.840.792

1.497.641

474.714

7.446.604

4.926.099

1.281.305

412.215

10.459.444

6.954.938

1.781.416

561.512

2040

8.872.720

5.896.269

1.511.866

479.223

7.524.347

4.977.528

1.294.682

416.518

10.651.897

7.082.909

1.814.195

571.844

PMGIRS/GUARAPUAVA
525

VERSÃO PRELIMINAR

APÊNDICE 5 – Lista de pontos ativos de armazenamento e
coleta de óleos e gorduras
Lista dos pontos de coleta da GRT Óleo Vegetal no município de Guarapuava
1

10 Pastéis Compre Mais

265

Kuster Hotel

2

10 Pastéis Hiper

266

La Bodega Boutique De Carnes

3

16° Batalhão De Policia Militar

267

La Mafia Trattoria Guarapuava

4

Açougue Cia Da Carne

268

Lanches 2000

5

Açougue União

269

Lanches Gigante

6

Airton Residencia

270

Lanches No Ponto

7

Albari

271

Lanchonete Do Pato

8

Albergue Noturno

272

Lanchonete Do Margarina

9

Ale Pizza

273

Lanchonete Do Paulo

10

Altas Horas

274

Lanchonete E Churrascaria Catarinense

11

Alternativa Foods

275

Lanchonete E Restaurante Cela

12

America Strike Club

276

Lanchonete E Restaurante Pôr Do Sol

13

Amigos Do Nei

277

Lanchonete G&f

14

Ana Luiza Martinelli

278

Lanchonete Gresga - Piscina E Sauna

15

Andreia De Lima

279

Lanchonete Sabor Da China

16

Anelia Salgados

280

Lanchonete Santa Tereza

17

Appetit Lanches

281

Lanchonete Sonho Meu

18

Araupel S/a

282

Lanchonete Tio Patinhas

19

Arigatô

283

Latitude 25

20

Armazém Do Malte

284

Lili Lanches

21

Armazém Do Sabor

285

Lives Sushi Lounge

22

Arr. Doces E Eventos

286

London Pub

23

Ársego's Pizzaria

287

Los Pingos

24

Atalaia Palace Hotel

288

Los Pingos

25

Atalaia Sociedade Espertiva E Recreativa

289

Madero Container

26

Augusto Scorodotem - Me

290

Mais Sabor

27

Ayub's

291

Mangiare Pizzaria

28

Bakchos Pub

292

Maravilha Sorvetes

29

Bangalô Dos Pastéis

293

Marla Marmitaria

30

Bar Do Catarina

294

Marmitaria Bom Gosto

31

Bar E Lanchenete Fiuz

295

Marmitaria Oliveira
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32

Bardo Zé

296

Max Pizza

33

Barracão Delivery

297

Mercadinho São Gabriel

34

Beer´s House

298

Mercado Bem Bom

35

Belo Pane

299

Mercado Da Família

36

Beneditos Lanches

300

Mercado Duas Irmãs

37

Big Esfiha

301

Mercado Glória

38

Big Jhow Hamburgueria.

302

Mercado Mirandão

39

Biro Lanches

303

Mercado Muztaki

40

Bob´s Compre Mais

304

Mercado Muztaki

41

Bob's Hiper

305

Mercado Pague Pouco Fexou!

42

Bola 7 Futebol Society

306

Mercado Recanto Feliz

43

Bolicho Do Gaúcho

307

Mercado São Miguel

44

Bolos E Salgados Duas Sorelli

308

Mercado Toda Hora

45

Bom Gosto

309

Mercearia Bom Preço

46

Bom Sabor

310

Mercearia Compre Bem

47

Bom Vivant

311

Mercearia Eskinão

48

Bona Bonnye

312

Mercearia Eskinão

49

Boulevard Grille

313

Mercearia Oliveira

50

Box Lounge

314

Mercearia Santo Antonio

51

Buda Bar Restro

315

Metropolitano Snooker Bar

52

Buenos Aires

316

Metropolitano Universitário

53

Buffet Infantil Bagoonça

317

Mine Preço

54

Burger King

318

Mini Mercado Ponto Certo

55

Burger's Nobre

319

Mix Supermercado

56

Cachaçaria Água Doce

320

Motel Luminni

57

Café & Cia

321

Motel Se Que Sabe

58

Café Municipal (26º Gac)

322

Mr. China Delivery

59

Café.com

323

Mr. Potato

60

Cais Do Sodré

324

Nize Lanches

61

Cantina Da Val

325

Nobre Pizzaria

62

Cantina Da Vó Pretinha

326

O Pasteleiro

63

Cantina Grill

327

Oba Atacado

64

Cantina Mais Sabor

328

Oficina Do Lanche

65

Cantinho água Na Boca

329

Okami Sushi House
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66

Cantinho Das Massas

330

Olimpo Comida De Boteco

67

Cantinho Do Lanche

331

Opção Com. De Generos Al. Rm Geral

68

Cantinho Do Pão De Queijo

332

Otaki

69

Cantinho Do Sabor

333

Otaki Culinária Japonesa

70

Cantinho Do Sabor

334

Padilha Restaurante

71

Capote Refeições

335

Panificadora Alvorada

72

Carmem Lanches

336

Panificadora Avenida

73

Casa Colonial San Caetano

337

Panificadora Avenida

74

Casa Da Amizade/ Rotary

338

Panificadora Bom Dia

75

Casa Da Coxinha

339

Panificadora Caseira

76

Casa Da Dona Vera Lucia

340

Panificadora Delícias Caseiras

77

Casa Da Empada

341

Panificadora Doce Carolina

78

Casa De Carnes Nowak

342

Panificadora Doce Mel

79

Casa De Carnes Rocha

343

Panificadora Doce Mel

80

Casa De Chás E Cafeteria Casarão

344

Panificadora Doce Mel

81

Casa Do Chef

345

Panificadora Doce Sonhos

82

Casa Vecchia Restaurante

346

Panificadora Dona Rica

83

Catina Da Vó Chica

347

Panificadora E Confeitaria Colina

84

Cedeteg

348

Panificadora E Confeitaria Cristal

85

Central Do Pastel

349

Panificadora E Confeitaria Família Souza

86

Cervejaria Bahia

350

Panificadora E Confeitaria Marrom Glace

87

Chopper American Bar

351

Panificadora E Confeitaria Silva

88

Chris Keller Grand Gourmet

352

Panificadora E Confeitaria Surpresa Ltda

89

Churrascaria Brescovit

353

Panificadora E Sorveteria Eicon Ltda- Me

90

Colégio Carneiro Martins

354

Panificadora Ki Delícia

91

Coleti Salgados

355

Panificadora Ki Festa

92

Coliseu Bar & Café

356

Panificadora Lar

93

Comercial Barbosa

357

Panificadora Mais Que Massa

94

Comercial Mercearia Nsa Senhora Das Graç

358

Panificadora Marom Glacê

95

Comercial Tudão

359

Panificadora Massas Caseiras

96

Comunidade Amor Real

360

Panificadora Nachi- Lhude

97

Condomínio Edifício Maria Prado

361

Panificadora Nossa Senhora Das Graças

98

Confraria Bar

362

Panificadora Oliveira

99

Container Burguer E Beer

363

Panificadora Padoca
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100

Divino Almoço(marmitaria Delivery)

364

Panificadora Pão Bom

101

Dog King

365

Panificadora Pão Da Hora

102

Dom Augusto Lanchonete

366

Panificadora Pão Do Céu

103

Dom Henrique Gastro Me

367

Panificadora Pão. Com

104

Dom Hipólito Grill E Café Ltda

368

Panificadora Premiata

105

Dom Luigi

369

Panificadora Prestígio

106

Dom Magiollo Massas

370

Panificadora Santana

107

Dom Nunez Compre Mais (pahy)

371

Panificadora Santo Pão

108

Dom Nunez Hiper

372

Panificadora Saraiva

109

Dom Ortega

373

Panificadora Silva

110

Dr. Golle

374

Panificadora Tradição I

111

Eat Express

375

Panificadora União

112

Eco Ponto Condominio Residencial Italia.

376

Panificadora Unipães

113

Ecoponto Aasm Assoc.atlética Santa Maria

377

Panificadora Unipão

114

Ecoponto Apae

378

Panificadora Vó Deja

115

Ecoponto Apae Rural

379

Panificadora Wesan Ltda

116

Ecoponto Assoc. De Morad.nucleo Sta Cruz

380

Parteka Santa Cruz

117

Ecoponto Codomínio Edif. Morada Do Sol

381

Pastel Do Pistola

118

Ecoponto Cond. Residencial Ed. Arassay

382

Pastel Do Pistola (cila)

119

Ecoponto Cond. Residencial Morada Nobre

383

Pastel Rock

120

Ecoponto Condominio Abreu Pneus

384

Pastel Setti

121

Ecoponto Condomínio Edif. Resid. Araúna.

385

Pastel Setti

122

Ecoponto Condomínio Edifício Bourbon

386

Pastel Setti

123

Ecoponto Condominio Edifício Santa Cruz.

387

Pastel Setti

124

Ecoponto Condomínio Res. Boa Vista

388

Pastel Setti

125

Ecoponto Condomínio Residencial Kainá

389

Pastel Setti 3

126

Ecoponto Condomínio Residencial São José

390

Pastelândia

127

Ecoponto Condomínio Residencial Viverbem

391

Pastelaria Mais Sabor

128

Ecoponto Corpo De Bombeiros

392

Pastelaria Reizinho

129

Ecoponto Edif. Vinicius Lustosa Danguy

393

Pastelaria Sabor 10

130

Ecoponto Edifício Prima Casa

394

Pastelaria Sabor Caseiro

131

Ecoponto Edifício Alice

395

Pastelaria Santa Clara

132

Ecoponto Edifício Anibal Virmond

396

Pastillos Compre Mais

133

Ecoponto Edifício Costa

397

Pérola Lanches
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134

Ecoponto Edifício Cristal I

398

Pesque E Pague Ilson

135

Ecoponto Edificio Dona Leila

399

Pesque Pague Bom Jesus

136

Ecoponto Edifício Dona Lucita

400

Piccole Bonta

137

Ecoponto Edifício Elissa

401

Pigalle Burger

138

Ecoponto Edifício Gilmar Lustosa Danguy

402

Pigalle Disk Entrega

139

Ecoponto Edifício Iguaçu

403

Pigalle Premium Burgers

140

Ecoponto Edifício Itatiaia

404

Pigalle Shopping

141

Ecoponto Edifício Jaury Lopes

405

Pigalle Snooker Bar

142

Ecoponto Edifício Liriane Losso

406

Pimenta Malagueta Gastronomia

143

Ecoponto Edificio Maria Antonia

407

Pirata Lanches

144

Ecoponto Edifício Milton Onofre F

408

Pizzaria Bonna Bonnye

145

Ecoponto Edifício Mireta Cleve

409

Pizzaria Dom Corleone

146

Ecoponto Edifício Monaco

410

Pizzaria Dom Magiollo

147

Ecoponto Edifício Petrópolis

411

Pizzaria E Chopperia Fratelly

148

Ecoponto Edificio Residencial Dona Leila

412

Pizzaria Gente Nossa

149

Ecoponto Edifício Residencial Sapphirie

413

Pizzaria Sabor D' Italia

150

Ecoponto Edificio Solar Da Lagoa

414

Pizzaria Squash

151

Ecoponto Edifício Tia Meri

415

Point Universitário Bar E Grill

152

Ecoponto Edificio Valdivio Guimaraes

416

Portal Deck Gourmet

153

Ecoponto Edifício Veneza

417

Prato Certo

154

Ecoponto Edifício Vera Regina

418

Preço Bom

155

Ecoponto Edifício Vila Rica

419

Premium Espetaria E Hamburgueria

156

Ecoponto Edificio Villa Do Sol

420

Pronto Gás

157

Ecoponto Esc. Mun. Hildegard Burjan

421

Q Pão

158

Ecoponto Esc. Sta Terez.do Menino Jesus

422

Q. Delicia Lanches

159

Ecoponto Escola Antonio Lustosa

423

Rangu's Burguer Beer

160

Ecoponto Escola Liane

424

Recanto Da Amizade

161

Ecoponto Escola Lidia Scheidt Curi

425

Recanto Irmãs Taborda

162

Ecoponto Escola M Carlita Guimarães Pupo

426

Reciclasol

163

Ecoponto Escola M Maria De Jesus Taques

427

Residencial Seratto

164

Ecoponto Escola M Rui Virmonde Marques

428

Rest Girassol

165

Ecoponto Escola Manoel Ribas

429

Restauarante Cheiro Verde

166

Ecoponto Escola Mun Irene Guimarães Pupo

430

Restaurante 466

167

Ecoponto Escola Mun Julieta Anciutti

431

Restaurante Amigão Da Serra
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168

Ecoponto Escola Pedro Carli

432

Restaurante Argentino

169

Ecoponto Escola Prof. Dirce Terezinha J.

433

Restaurante Aroma

170

Ecoponto Escola Profª Silvanira Penha

434

Restaurante Batel

171

Ecoponto Escola Roberto Cunha Da Silva

435

Restaurante Big House

172

Ecoponto Escola Rural M. Prof. Maack

436

Restaurante Bom Apetite

173

Ecoponto Escola Total Xarquinho

437

Restaurante Bom Gosto China E Brasil

174

Ecoponto Esi Colégio Belém

438

Restaurante Canjão

175

Ecoponto Faculdades Campo Real

439

Restaurante Carisa

176

Ecoponto Faculdades Guarapuava

440

Restaurante Casa Chapplin

177

Ecoponto Grupo De Escoteiros Itaí

441

Restaurante Comida Caseira

178

Ecoponto Grupo Escoteiro Guará

442

Restaurante Daio

179

Ecoponto Iasef Inst Amanhecer Sem Fome

443

Restaurante Dom Nunez

180

Ecoponto Igreja São Francisco De Assis

444

Restaurante Dom Nunez

181

Ecoponto J. Losso Imobiliária

445

Restaurante E Lanchonete Café .com

182

Ecoponto Mp Corretor D Imóveis Hotel Sel

446

Restaurante E Lanchonete Meruza

183

Ecoponto Mp Corretor De Imóveis

447

Restaurante E Pizzaria Bela Pizza

184

Ecoponto Mp Corretor De Imóveis

448

Restaurante Em Casa

185

Ecoponto Mp Corretor De Imóveis

449

Restaurante Fenix Dourada

186

Ecoponto Paróquia Bom Jesus

450

Restaurante Garagem

187

Ecoponto Paróquia Divino Espírito Santo

451

Restaurante Huc Hack

188

Ecoponto Paróquia E Catedral N.sra.de Be

452

Restaurante Lanchonete Santa Clara

189

Ecoponto Paróquia N S Perpétuo Socorro

453

Restaurante Paladar

190

Ecoponto Paróquia N. Senhora De Fátima

454

Restaurante Panorâmico Vila

191

Ecoponto Paróquia N.senhora De Aparecida

455

Restaurante Por Do Sol

192

Ecoponto Paróquia Santa Cruz

456

Restaurante Real Massas

193

Ecoponto Paróquia Santa Terezinha

457

Restaurante Recanto Caseiro

194

Ecoponto Paróquia Sant'ana

458

Restaurante Ribeiros 2

195

Ecoponto Paróquia Santos Anjos

459

Restaurante Sabor Do Oriente

196

Ecoponto Paróquia São João Bosco

460

Restaurante Sabor Guairacá

197

Ecoponto Paróquia São Luiz Gonzaga

461

Restaurante Tempero Caseiro

198

Ecoponto Parteka Da Xv

462

Restaurante Toque De Minas

199

Ecoponto Parteka Parque Das Arvores.

463

Restaurante Universitario

200

Ecoponto Parteka Santa Cruz

464

Restaurante Van Gogh

201

Ecoponto Parteka Vila Carli

465

Restaurante Verona
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202

Ecoponto Residencial Bem Viver

466

Restaurante Via Nápoli

203

Ecoponto Residencial Bergamo

467

Restaurante Villa Antica

204

Ecoponto Residencial Monte Carlo

468

Restaurante Zanette Grill

205

Ecoponto Residencial Ouro Branco

469

Restaurante Zanette Ltda

206

Ecoponto Stutz Batista

470

Ricah Gastronomia Libanesa

207

Ecoponto Supermercado Unimax Ltda.

471

Royale Lanches E Buffet

208

Ecoponto Superpão Extra

472

Rusticos Bar E Lanchonete

209

Edifício Daniel Cleve

473

S.o.s

210

Empório Do Pão

474

Sabor & Sabor

211

Eoponto Edifício Vó Lucy

475

Sabor Caseiro (cantina Grill)

212

Escola Bibiana Bitencourt

476

Sabor Da China

213

Escola Carmen Teixeira

477

Sabor E Cia - Posto Gasparim

214

Escola Carolina G. Franco

478

Sabor E Recheio

215

Escola Conrado

479

Sabor Irresistivel

216

Escola Dalila H. Teixeira

480

Sanduíche Chechele

217

Escola Francisco Contini

481

Santuário Divina Ternura

218

Escola Hipólyta N. De Oliveira - E .j.

482

Sapore Santa Maria

219

Escola Mun. Raul Henrique Lupattelli

483

Savares

220

Espetinho E Cia (pahy)

484

Senadinho

221

Espetinhos Coimbra

485

Sesc Guarapuava

222

Espetiscos

486

Seven Bowling

223

Essencia Do Sabor Pães E Doces Ltda

487

Skina Do Sabor

224

Essencia Do Sabor Pães E Doces Ltda

488

Snack Brazil

225

Estação Chopp Bar

489

Soberano

226

Estação Do Cachorro Quente

490

Soccer Five

227

Estação Do Pão

491

Sorvete Italiano

228

Exal Administração De Restaurantes

492

Spoleto Cozinha Italiana

229

Exal Agraria Br 277

493

Stop Mercearia E Conveniência

230

Faculdade Guarapuava Cantina 01

494

Super Baratão

231

Fernanda Confeitados

495

Super Baratão

232

Fino Tracto

496

Super Mill

233

Força E Luz Do Oeste

497

Super Mill Supermercados

234

Fuego Broiled Burguer

498

Supermercado Girassol

235

G & A Salgados E Doces

499

Supermercado Bello Pane
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236

G F C Frango Frito

500

Supermercado Boqueirão-fexou!

237

Geroslau Reciclados

501

Supermercado Ideal

238

Giraffas

502

Supermercado Realeza Ltda

239

Gol De Placa

503

Supermercado Santa Cruz

240

Good Burguer

504

Supermercado Santa Cruz (delgrossi)

241

Grande Hotel

505

Supermercado Santa Fé

242

Gresga

506

Supermercado Sorriso

243

Guaíra Country Club

507

Superpão Compre Mais

244

Hamburgo Gastrohaus

508

Superpão Compre Mais Restaurante

245

Hikiy

509

Superpão Hiper

246

Hospital Santa Teresa

510

T. J. Lanches

247

Hotel Dom Harbor Baroni Ltda.

511

Tati & Tulio Confeitaria

248

Hotel Lorenzetti

512

Tempero Cuiabano

249

Hrinczuk Mercado

513

Temperô Restaurante

250

I'bis Lanchonete

514

Thunders Truck Hambiergueria

251

Império Da Costela Chop Bar

515

Toty's Restaurante

252

Integral Café

516

Triunfante

253

Inviolavel

517

Troya Hamburgueria

254

Isabel Paganini

518

Unicentro

255

Ism Alimentações E Serviços

519

United Gastro Chopp

256

Jr Lanches

520

Valdeci

257

Kadosche Salgados

521

Vegearte

258

Ki Delícia

522

Vera Lucia F. Lima

259

Ki Festa

523

Verde Mar Alimentação

260

Kin Império Do Sushi

524

Villa Hamburgueria

261

Kit Festas

525

Wikimaki (cila)

262

Kit Festas Sensação

526

Wood Beer

263

Km Restaurante Universitário

527

Xaxá Burger

264

Ko-milão Lanches

528

Zanette Restaurante Ltda
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1. INTRODUÇÃO
Em Guarapuava, a maioria da população é atendida pela coleta convencional
dos resíduos sólidos urbanos (RSU), ou seja, os resíduos gerados nas atividades
diárias em casas, apartamentos, pequenos comércios, condomínios e demais
edificações residenciais.
Uma pesquisa sobre a caracterização dos resíduos sólidos permite ao município
a possibilidade de estabelecer, objetivos, diretrizes e metas, bem como planos de
gestão integrada, desde a expansão dos serviços de coleta regular até a viabilidade
da implantação da compostagem ou de outras formas de reciclagem.
Para planejar ações de gestão dos resíduos, é fundamental o conhecimento das
características físicas como composição gravimétrica e peso específico aparente. Com
esses dados é possível obter a quantificação de cada tipo de resíduo gerado
diariamente pela população.
Este Relatório apresenta a caracterização dos resíduos sólidos gerados no
Município de Guarapuava, com a indicação da origem, do volume e da massa e da
classificação dos resíduos de acordo com a Lei n° 12.305/2010 e da Norma Técnica
da ABNT (NBR 10.004/2004), para a amostragem de resíduos sólidos.
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2. METODOLOGIA
A Caracterização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Guarapuava foi
realizada entre os dias 10 e 13 de agosto de 2020 no Aterro Sanitário do Município.
Para a composição gravimétrica dos resíduos gerados no Município, foi realizado o
procedimento denominado Caracterização de Resíduos Sólidos (Norma ABNT NBR
10.007/2004), como no esquema apresentado na Figura 1.
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Figura 1: Etapas da caracterização de resíduos de acordo com a Norma ABNT NBR
10.007/2004.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Antes do início dos trabalhos, a equipe de campo responsável pela separação
dos resíduos recebeu instruções sobre os procedimentos da caracterização.

2.1. Etapas do quarteamento
Todos os veículos coletores são pesados tanto na entrada do Aterro Sanitário
quanto na saída, após a descarga dos veículos. Desta forma, foi possível obter a
representatividade da amostra coletada. Os resíduos foram dispostos seguindo a
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orientação dos operadores do aterro para facilitar a retirada das amostras de cada
rota de coleta, como apresentado na Figura 2.

Figura 2: Disposição dos resíduos no Aterro Sanitário.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Para a coleta do período noturno foi elaborado um procedimento para a
identificação das rotas e dos resíduos coletados. Durante o período da noite, foi
combinado com o operador da balança, que entregasse aos motoristas que iriam
descarregar os resíduos, uma numeração para ser colocada em frente ao local da
descarga, como ilustra a Figura 3.
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Figura 3: Resíduos coletados no período noturno.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A divisão dos resíduos para os quatro tambores com capacidade de 240 litros
foi realizada retirando amostras de quatro seções do montante de resíduos. A
retirada das amostras dos resíduos ocorreu próximo no local de disposição final dos
resíduos no Aterro Sanitário, evitando o espalhamento dos resíduos, como
apresentado na Figura 4.
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Figura 4: Retirada de amostras do montante de resíduos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os tambores de 240 litros (Figura 5) foram levados ao local de separação dos
resíduos (Figura 6) por retroescavadeira.

Figura 5: Tambores de 240 litros.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 6: Local de separação dos resíduos no Aterro Sanitário.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

No local, os tambores de 240 litros foram pesados, sendo dois deles escolhidos
(Figura 7) para transferência dos resíduos aos quatro tambores com capacidade de
120 litros, os quais foram preenchidos totalmente com resíduos e pesados
novamente (Figura 8).
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Figura 7: Pesagem e separação dos tambores de 240 litros.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 8: Pesagem e separação dos tambores de 120 litros.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Após a pesagem dos quatro tambores com capacidade de 120 litros, dois deles
foram escolhidos para segregação dos resíduos.
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2.1.1. Segregação dos Resíduos
Os resíduos foram segregados em 13 (treze) tipologias de resíduos, os quais
pertencem ao grupo dos resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos como apresenta a
Tabela 1.
Tabela 1: Tipologias de resíduos consideradas para a segregação.
Tipologia de Resíduos

Grupo de Resíduos

Orgânico

Orgânicos

Papel
Alumínio
Plástico Rígido
Plástico Filme
Plástico PET

Recicláveis

Longa Vida
Ferro/Aço
Papelão
Isopor
Tecido
Rejeito

Rejeitos

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os resíduos foram retirados dos sacos plásticos, e dispostos sobre manta de
geomembrana para segregação como apresenta a Figura 9.
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Figura 9: Segregação dos resíduos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Após a segregação, os resíduos foram dispostos em sacos plásticos e pesados
em balança eletrônica com capacidade de 200 kg. Todos os dados foram anotados
em uma planilha de campo que alimentou uma planilha diariamente gerando
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gráficos com as porcentagens da composição média dos resíduos gerados em cada
rota de coleta regular de RSU do Município Guarapuava, os quais são apresentados
no capítulo de Resultados e Discussão.

Figura 10: Planilha de campo.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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2.2. Pessoal, Materiais e Equipamentos utilizados
A equipe técnica utilizada para realização da caracterização dos resíduos foi
composta por 1 Analista de Projetos para acompanhamento da equipe de campo e
elaboração do relatório e 4 auxiliares para o trabalho manual de pesagem e
segregação dos resíduos, além de 1 operador do aterro sanitário para transportar os
resíduos até o local de separação.
Os materiais e equipamentos utilizados para realização da caracterização dos
resíduos estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Materiais e equipamentos utilizados para a caracterização dos resíduos.
Materiais e Equipamentos Utilizados

Quantidade

Balança Eletrônica de 200 kg

1

Manta de Geomembrana

1

Tambor de 240 litros

4

Tambor de 120 litros

4

Conjunto de EPI’s

5

Máscaras Descartáveis COVID-19

Troca a cada duas horas

Máscara protetora de acrílico

01

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA

27

3. AMOSTRAGEM
Para a definição da amostragem, foram utilizados os roteiros da coleta
convencional de RSU disponibilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Guarapuava e pela SURG, que opera os serviços, além de ajustes durante a
amostragem, como apresenta a Tabela 3 e Figura 11.
Tabela 3: Rotas coleta convencional.
Nº rota

Localidade
Segunda / quarta / sexta – diurno

01

Santa Cruz / São João / Mirante / Sambra

02

Vila Bela

03

Primavera

04

Colônia

25

Jardim das Américas / Jardim Renta / Jardim Juliana / Jardim Santa Mônica / Paz e
Bem / Jardim Aeroporto / Divina Ternuara / Industrial / Planalto Verde

26

Vila Bela (baixo) / Zagonel / Aeroporto / Copersul / Iraque

27

Vila Palermo / Mattos Leão / São Cristóvão II / Santa Matilde / rouxinol / Adão
Kaminski

28

Kaminski / Vila Karen / Cadeião

29

Jardim das Américas / Vila Carli / Jardim Renata / Jardim Juliana
Segunda / quarta / sexta – noturno

05

Cristo Rei

06

Santana

07

Centro / Trianon / Pérola do Oeste
Terça / quinta / sábado – diurno

14

Jardim das Araucárias / Santo Antonio / Residencial 2000

15

Guará / Rio das Pedras / Elias Curi / 81

16

Parque das Árvores / São Miguel Copel / São José / Tupinambá / CDI Superpão

17

Vila Carli / CDTG / Conrradinho / Bonsucesso

18

Colônia / Vila Brasiléia / Vila Machado

19

Jordão / Campo Velho / Mansueto / Vila Operária

20

Xarquinho / Chapadão / carrinho – Feroz / ADAPEL

30

Palmeirinha

31

São Vicente / Pinheirinho / CAIC
Terça / quinta / sábado – noturno
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Nº rota

Localidade

21

Vila Pequena / Batel / Ayrton Senna

22

Bonsucesso / Conrradinho

23

Santana (cima) / Vermond

24

Santa Cruz (baixo) / Vila Kennedy
Diariamente - noturno

08

Contêineres – mercados

09

Bairro dos Estados / Padre Chagas

10

Tancredo Neves

11

Batel / Vila Pequena

12

Santa Cruz / São João

13

Parte Central / Centro

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 11: Coleta convencional de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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O município é dividido 31 roteiros, sendo 17 rotas diurnas e 13 rotas noturnas.
Para obter uma amostra que representasse todas as regiões do município, foram
amostradas todas as 31 rotas.
Para os setores com coleta diurna, a gravimetria foi feita no período da manhã e
da tarde, no mesmo dia da realização da coleta. Já para os setores com coleta
noturna, a gravimetria foi feita no dia seguinte à coleta, no período da manhã. A
Tabela 4 apresenta a programação da amostragem de resíduos.
Tabela 4: Programação da amostragem das rotas de coleta convencional.
Data de
amostragem
Rotas

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

10/agosto

11/agosto

12/agosto

13/agosto

1, 2, 3 e 4

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 e 21

22, 23, 24, 25, 26,
27, 28 e 29

30 e 31

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após realização da amostragem em campo, os dados foram compilados em
planilhas para a elaboração deste relatório, tendo como resultado a composição
média das 13 tipologias de resíduos e uma média de cada uma das 31 amostragens
da coleta convencional de RSU em Guarapuava.
Foram utilizadas planilhas de campo para anotação das pesagens, contendo
todos os dados necessários para a compilação dados, como apresentado na Figura
12 e Figura 13.
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Figura 12: Modelo de planilha de campo para pesagem dos tambores.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 13: Modelo de planilha de campo para segregação dos resíduos.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Os resultados obtidos por rota de coleta convencional de RSU são apresentados
a seguir.

4.1. Amostragem Rota 1
A Rota 1 compreende a coleta nas seguintes localidades: Santa Cruz, São João,
Mirante e Sambra, e é realizada às segundas, quartas e sextas, no período diurno. A
coleta foi realizada no dia 10 de agosto, com um peso total de 7.870 kg e a
amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o resultado da
amostragem para a Rota 1.
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Tabela 5: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 1.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

4,75

20,74

Rejeito

11

48,03

Papel

0,15

0,66

Alumínio

0,1

0,44

Vidro

0,3

1,31

Plástico Rígido

0,8

3,49

Plástico Filme

1,75

7,64

Longa Vida

0,25

1,09

Tecido

0,55

2,40

Plástico PET

0,35

1,53

Ferro/Aço

0,8

3,49

Papelão

1,7

7,42

Isopor

0,4

1,75

Total (kg)

22,9

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 14: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 1.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Tabela 6: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 1.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

4,75

20,74

Rejeito

11,55

50,44

Reciclável

6,60

28,82

Total

22,90

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 15: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 1.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.2. Amostragem Rota 2
A Rota 2 compreende a coleta na localidade Vila Bela e é realizada às segundas,
quartas e sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 10 de agosto, com
um peso total de 6.600 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é
apresentado o resultado da amostragem para a Rota 2.
Tabela 7: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 2.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

10,25

44,86

Rejeito

5,80

25,38
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Papel

1,00

4,38

Alumínio

0,10

0,44

Vidro

-

-

Plástico Rígido

0,60

2,63

Plástico Filme

1,85

8,10

Longa Vida

0,45

1,97

Tecido

1,35

5,91

Plástico PET

0,60

2,63

Ferro/Aço

0,20

0,88

Papelão

0,50

2,19

Isopor

0,15

0,66

Total (kg)

22,85

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 16: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 2.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 8: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 2.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

10,25

44,86

Rejeito

7,15

31,29

Reciclável

5,45

23,85
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Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Total

22,85

100,00
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 17: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 2.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.3. Amostragem Rota 3
A Rota 3 compreende a coleta na localidade Primavera, sendo realizada às
segundas, quartas e sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 10 de
agosto, com um peso total de 9.620 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A
seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 3.
Tabela 9: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 3.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

13,05

49,34

Rejeito

4,95

18,71

Papel

-

-

Alumínio

0,15

0,57

Vidro

0,4

1,51

Plástico Rígido

2,55

9,64
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Plástico Filme

2,15

8,13

Longa Vida

0,25

0,95

Tecido

0,75

2,84

Plástico PET

0,2

0,76

Ferro/Aço

0,7

2,65

Papelão

1,05

3,97

Isopor

0,25

0,95

Total (kg)

26,45

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 18: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 3.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 10: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 3.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

13,05
5,70
7,70
26,45

49,34
21,55
29,11
100,00

Rejeito
Reciclável
Total

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 19: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 3.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.4. Amostragem Rota 4
A Rota 4 compreende a coleta na localidade Colônia, sendo realizada às
segundas, quartas e sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 10 de
agosto, com um peso total de 5.360 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A
seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 4.
Tabela 11: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 4.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

1,45

10,94

Rejeito

6,90

52,08

Papel

0,70

5,28

Alumínio

0,10

0,75

Vidro

0,50

3,77

Plástico Rígido

0,65

4,91

Plástico Filme

1,15

8,68

Longa Vida

-

-

Tecido

0,50

3,77

Plástico PET

1,30

9,81
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Ferro/Aço

-

-

Papelão

-

-

Isopor

-

-

Total (kg)

13,25

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 20: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 4.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 12: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 4.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

1,45

10,94

Rejeito

7,40

55,85

Reciclável

4,40

33,21

Total

13,25

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 21: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 4.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.5. Amostragem Rota 5
A Rota 5 compreende a coleta na localidade Cristo Rei, sendo realizada às
segundas, quartas e sextas, no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de
agosto, com um peso total de 3.130 kg e a amostragem realizada no dia 11 de
agosto no período da manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem
para a Rota 5.
Tabela 13: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 5.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

5,10

22,99

Rejeito

10,80

48,69

Papel

-

-

Alumínio

0,45

2,03

Vidro

0,50

2,25

Plástico Rígido

0,65

2,93

Plástico Filme

0,60

2,71

Longa Vida

0,60

2,71
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

1,40

6,31

Plástico PET

0,78

3,52

Ferro/Aço

-

-

Papelão

1,15

5,18

Isopor

0,15

0,68

Total (kg)

22,18

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 22: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 5
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 14: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 5.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

5,10

22,99

Rejeito

12,20

55,00

Reciclável

4,88

22,00

Total

22,18

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

42

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA

43

Figura 23: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 5
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.6. Amostragem Rota 6
A Rota 6 compreende a coleta na localidade Santana, sendo realizada às
segundas, quartas e sextas, no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de
agosto, com um peso total de 6.720 kg e a amostragem realizada no dia 11 de
agosto no período da manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem
para a Rota 6.
Tabela 15: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 6.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

10,10

52,60

Rejeito

2,95

15,36

Papel

0,45

2,34

Alumínio

0,60

3,13

Vidro

0,55

2,86

Plástico Rígido

0,45

2,34

Plástico Filme

1,10

5,73

Longa Vida

0,60

3,13
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,30

1,56

Plástico PET

0,50

2,60

Ferro/Aço

0,20

1,04

Papelão

1,40

7,29

Isopor

-

-

Total (kg)

19,20

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 24: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 6
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 16: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 6.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

10,10

52,60

Rejeito

3,25

16,93

Reciclável

5,85

30,47

Total

19,20

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 25: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 6
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.7. Amostragem Rota 7
A Rota 7 compreende a coleta nas seguintes localidades: Centro, Trianon, Pérola
do Oeste. A coleta é realizada às segundas, quartas e sextas, no período noturno. A
coleta foi realizada no dia 10 de agosto, com um peso total de 6.050 kg e a
amostragem realizada no dia 11 de agosto no período da manhã. A seguir é
apresentado o resultado da amostragem para a Rota 7.
Tabela 17: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 7.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

7,20

36,36

Rejeito

9,25

46,72

Papel

-

-

Alumínio

0,10

0,51

Vidro

0,15

0,76

Plástico Rígido

0,05

0,25

Plástico Filme

1,40

7,07

Longa Vida

0,15

0,76
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

-

-

Plástico PET

0,45

2,27

Ferro/Aço

0,25

1,26

Papelão

0,70

3,54

Isopor

0,10

0,51

Total (kg)

19,80

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 26: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 7
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 18: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 7.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

7,20

36,36

Rejeito

9,25

46,72

Reciclável

3,35

16,92

Total

19,80

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 27: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 7.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.8. Amostragem Rota 8
A Rota 8 compreende a coleta nos contêineres do mercado, sendo realizada
diariamente no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de agosto, com um
peso total de 8.100 kg e a amostragem realizada no dia 11 de agosto no período da
manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 8.
Tabela 19: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 8.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

0,30

2,01

Rejeito

1,60

10,73

Papel

1,20

8,05

Alumínio

1,00

6,71

Vidro

-

-

Plástico Rígido

0,30

2,01

Plástico Filme

3,90

26,16

Longa Vida

0,01

0,07

Tecido

-

-

Plástico PET

0,20

1,34
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Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Ferro/Aço

1,50

10,06

Papelão

3,75

25,15

Isopor

1,15

7,71

Total (kg)

14,91

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 28: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 8
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 20: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 8.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

0,30

2,01

Rejeito

1,60

10,73

Reciclável

13,01

87,26

Total

14,91

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

48

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA

49

Figura 29: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 8.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.9. Amostragem Rota 9
A Rota 9 compreende a coleta nas localidades Bairro dos Estados e Padre
Chagas, sendo realizada diariamente no período noturno. A coleta foi realizada no
dia 10 de agosto, com um peso total de 8.220 kg e a amostragem realizada no dia 11
de agosto no período da manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem
para a Rota 9.
Tabela 21: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 9.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

24,25

68,02

Rejeito

7,60

21,32

Papel

0,50

1,40

Alumínio

0,25

0,70

Vidro

0,90

2,52

Plástico Rígido

0,25

0,70

Plástico Filme

0,60

1,68

Longa Vida

0,15

0,42

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,20

0,56

Plástico PET

0,15

0,42

Ferro/Aço

0,15

0,42

Papelão

0,45

1,26

Isopor

0,20

0,56

Total (kg)

35,65

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 30: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 9.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 22: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 9.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

24,25

68,02

Rejeito

7,80

21,88

Reciclável

3,60

10,10

Total

35,65

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 31: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 9.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.10. Amostragem Rota 10
A Rota 10 compreende a coleta na localidade Tancredo Neves, sendo realizada
diariamente no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de agosto, com um
peso total de 4.940 kg e a amostragem realizada no dia 11 de agosto no período da
manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 10.
Tabela 23: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 10.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

19,30

55,86

Rejeito

10,45

30,25

Papel

-

-

Alumínio

0,65

1,88

Vidro

2,35

6,80

Plástico Rígido

0,40

1,16

Plástico Filme

0,25

0,72

Longa Vida

0,40

1,16

Tecido

0,40

1,16

Plástico PET

0,05

0,14

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Ferro/Aço

0,10

0,29

Papelão

0,05

0,14

Isopor

0,15

0,43

Total (kg)

34,55

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 32: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 10.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 24: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 10.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

19,30

55,86

Rejeito

10,85

31,40

Reciclável

4,40

12,74

Total

34,55

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 33: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 10.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.11. Amostragem Rota 11
A Rota 11 compreende a coleta nas localidades Batel e Vila Pequena, sendo
realizada diariamente no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de agosto,
com um peso total de 6.870 kg e a amostragem realizada no dia 11 de agosto no
período da manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota
11.
Tabela 25: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 11.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

5,25

27,20

Rejeito

10,10

52,33

Papel

0,30

1,55

Alumínio

-

-

Vidro

0,25

1,30

Plástico Rígido

0,30

1,55

Plástico Filme

0,50

2,59

Longa Vida

-

-

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

1,50

7,77

Plástico PET

0,90

4,66

Ferro/Aço

0,20

1,04

Papelão

-

-

Isopor

-

-

Total (kg)

19,30

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 34: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 11.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 26: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 11.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

5,25

27,20

Rejeito

11,60

60,10

Reciclável

2,45

12,69

Total

19,30

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 35: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 11.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.12. Amostragem Rota 12
A Rota 12 compreende a coleta nas localidades Santa Cruz e São João, sendo
realizada diariamente no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de agosto,
com um peso total de 7.310 kg e a amostragem realizada no dia 11 de agosto no
período da manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota
12.
Tabela 27: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 12.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

16,80

48,98

Rejeito

13,15

38,34

Papel

0,10

0,29

Alumínio

0,10

0,29

Vidro

2,55

7,43

Plástico Rígido

0,20

0,58

Plástico Filme

0,45

1,31

Longa Vida

0,35

1,02

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

-

-

Plástico PET

0,50

1,46

Ferro/Aço

-

-

Papelão

0,10

0,29

Isopor

-

-

Total (kg)

34,30

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 36: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 12.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 28: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 12.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

16,80

48,98

Rejeito

13,15

38,34

Reciclável

4,35

12,68

Total

34,30

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 37: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 12.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.13. Amostragem Rota 13
A Rota 13 compreende a coleta na Parte Central/Centro, sendo realizada
diariamente no período noturno. A coleta foi realizada no dia 10 de agosto, com um
peso total de 5.210 kg e a amostragem realizada no dia 11 de agosto no período da
manhã. A seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 13.
Tabela 29: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 13.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

3,95

19,17

Rejeito

12,75

61,89

Papel

-

-

Alumínio

0,15

0,73

Vidro

-

-

Plástico Rígido

0,25

1,21

Plástico Filme

0,35

1,70

Longa Vida

0,85

4,13

Tecido

0,65

3,16

Plástico PET

0,65

3,16

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Ferro/Aço

0,05

0,24

Papelão

0,90

4,37

Isopor

0,05

0,24

Total (kg)

20,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 38: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 13.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 30: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 13.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

3,95

19,17

Rejeito

13,40

65,05

Reciclável

3,25

15,78

Total

20,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 39: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 13.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.14. Amostragem Rota 14
A Rota 14 compreende a coleta nas seguintes localidades: Jardim das
Araucárias, Santo Antônio e Residencial 2000. A coleta é realizada às terças, quintas e
sábados, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso
total de 6.580 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 14.
Tabela 31: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 14.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

2,94

17,83

Rejeito

6,75

40,93

Papel

0,55

3,34

Alumínio

-

-

Vidro

0,25

1,52

Plástico Rígido

0,50

3,03

Plástico Filme

0,45

2,73

Longa Vida

-

-

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,75

4,55

Plástico PET

0,05

0,30

Ferro/Aço

3,80

23,04

Papelão

0,40

2,43

Isopor

0,05

0,30

Total (kg)

16,49

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 40: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 14.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 32: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 14.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

2,94

17,83

Rejeito

7,50

45,48

Reciclável

6,05

36,69

Total

16,49

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 41: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 14.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.15. Amostragem Rota 15
A Rota 15 compreende a coleta nas seguintes localidades: Guará, Rio das
Pedras, Elias Curi e 81. A coleta é realizada às terças, quintas e sábados, no período
diurno. A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de 2.290 kg e a
amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o resultado da
amostragem para a Rota 15.
Tabela 33: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 15.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

1,20

8,45

Rejeito

7,40

52,11

Papel

-

-

Alumínio

0,05

0,35

Vidro

0,80

5,63

Plástico Rígido

1,40

9,86

Plástico Filme

0,50

3,52

Longa Vida

0,50

3,52

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,10

0,70

Plástico PET

0,45

3,17

Ferro/Aço

1,55

10,92

Papelão

0,15

1,06

Isopor

0,10

0,70

Total (kg)

14,20

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 42: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 15.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 34: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 15.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

1,20

8,45

Rejeito

7,50

52,82

Reciclável

5,50

38,73

Total

14,20

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 43: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 15.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.16. Amostragem Rota 16
A Rota 16 compreende a coleta nas seguintes localidades: Parque das Árvores,
São Miguel, Copel, São José, Tupinambá e CDI Superpão. A coleta é realizada às
terças, quintas e sábados, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 11 de
agosto, com um peso total de 8.260 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A
seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 16.
Tabela 35: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 16.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

7,60

37,98

Rejeito

6,90

34,48

Papel

0,01

0,05

Alumínio

-

-

Vidro

-

-

Plástico Rígido

1,05

5,25

Plástico Filme

0,25

1,25

Longa Vida

0,10

0,50

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

3,05

15,24

Plástico PET

0,15

0,75

Ferro/Aço

0,30

1,50

Papelão

0,55

2,75

Isopor

0,05

0,25

Total (kg)

20,01

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 44: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 16.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 36: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 16.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

7,60

37,98

Rejeito

9,95

49,73

Reciclável

2,46

12,29

Total

20,01

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 45: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 16.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.17. Amostragem Rota 17
A Rota 17 compreende a coleta nas seguintes localidades: Vila Carli, CDTG,
Conrradinho e Bonsucesso. A coleta é realizada às terças, quintas e sábados, no
período diurno. A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de
5.260 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 17.
Tabela 37: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 17.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

7,35

33,64

Rejeito

8,55

39,13

Papel

0,55

2,52

Alumínio

0,05

0,23

Vidro

0,25

1,14

Plástico Rígido

0,15

0,69

Plástico Filme

0,40

1,83

Longa Vida

1,28

5,86

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

1,95

8,92

Plástico PET

0,05

0,23

Ferro/Aço

0,10

0,46

Papelão

1,15

5,26

Isopor

0,02

0,09

Total (kg)

21,85

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 46: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 17.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 38: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 17.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

7,35

33,64

Rejeito

10,50

48,05

Reciclável

4,00

18,31

Total

21,85

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 47: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 17.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.18. Amostragem Rota 18
A Rota 18 compreende a coleta nas seguintes localidades: Colônia, Vila Brasiléia
e Vila Machado. A coleta é realizada às terças, quintas e sábados, no período diurno.
A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de 4.250 kg e a
amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o resultado da
amostragem para a Rota 18.
Tabela 39: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 18.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

12,50

40,85

Rejeito

15,20

49,67

Papel

0,05

0,16

Alumínio

0,05

0,16

Vidro

1,60

5,23

Plástico Rígido

0,15

0,49

Plástico Filme

0,20

0,65

Longa Vida

-

-

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

-

-

Plástico PET

0,10

0,33

Ferro/Aço

0,05

0,16

Papelão

0,70

2,29

Isopor

-

-

Total (kg)

30,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 48: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 18.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 40: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 18.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

12,50

40,85

Rejeito

15,20

49,67

Reciclável

2,90

9,48

Total

30,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 49: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 18.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.19. Amostragem Rota 19
A Rota 19 compreende a coleta nas seguintes localidades: Jordão, Campo
Velho, Mansueto e Vila Operária. A coleta é realizada às terças, quintas e sábados, no
período diurno. A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de
6.690 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 19.
Tabela 41: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 19.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

24,35

85,14

Rejeito

1,95

6,82

Papel

0,20

0,70

Alumínio

0,05

0,17

Vidro

-

-

Plástico Rígido

0,10

0,35

Plástico Filme

0,50

1,75

Longa Vida

0,05

0,17

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,15

0,52

Plástico PET

-

-

Ferro/Aço

0,10

0,35

Papelão

0,85

2,97

Isopor

0,30

1,05

Total (kg)

28,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 50: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 19.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 42: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 19.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

24,35

85,14

Rejeito

2,10

7,34

Reciclável

2,15

7,52

Total

28,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

70

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA

71

Figura 51: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 19.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.20. Amostragem Rota 20
A Rota 20 compreende a coleta nas seguintes localidades: Xarquinho,
Chapadão, Carrinho-Feroz e ADALPEL. A coleta é realizada às terças, quintas e
sábados, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso
total de 8.850 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 20.
Tabela 43: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 20.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

16,90

63,89

Rejeito

7,05

26,65

Papel

0,20

0,76

Alumínio

-

-

Vidro

0,35

1,32

Plástico Rígido

0,05

0,19

Plástico Filme

0,85

3,21

Longa Vida

0,05

0,19

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,45

1,70

Plástico PET

0,05

0,19

Ferro/Aço

0,05

0,19

Papelão

0,45

1,70

Isopor

-

-

Total (kg)

26,45

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 52: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 20.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 44: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 20.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

16,90

63,89

Rejeito

7,50

28,36

Reciclável

2,05

7,75

Total

26,45

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 53: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 20.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.21. Amostragem Rota 21
A Rota 21 compreende a coleta nas seguintes localidades: Vila Pequena, Batel e
Ayrton Senna. A coleta é realizada às terças, quintas e sábados, no período noturno.
A coleta foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de 6.740 kg e a
amostragem realizada no dia 12 de agosto no período da manhã. A seguir é
apresentado o resultado da amostragem para a Rota 21.
Tabela 45: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 21.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

3,85

9,01

Rejeito

34,50

80,70

Papel

0,20

0,47

Alumínio

0,05

0,12

Vidro

-

-

Plástico Rígido

2,40

5,61

Plástico Filme

0,20

0,47

Longa Vida

0,05

0,12

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

1,05

2,46

Plástico PET

0,10

0,23

Ferro/Aço

0,05

0,12

Papelão

0,25

0,58

Isopor

0,05

0,12

Total (kg)

42,75

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 54: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 21.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 46: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 21.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

3,85

9,01

Rejeito

35,55

83,16

Reciclável

3,35

7,84

Total

42,75

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 55: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 21.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.22. Amostragem Rota 22
A Rota 22 compreende a coleta nas localidades Bonsucesso e Conrradinho,
sendo a coleta realizada às terças, quintas e sábados, no período noturno. A coleta
foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de 7.470 kg e a amostragem
realizada no dia 12 de agosto no período da manhã. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 22.
Tabela 47: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 22.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

4,25

21,96

Rejeito

8,30

42,89

Papel

1,35

6,98

Alumínio

0,10

0,52

Vidro

1,15

5,94

Plástico Rígido

0,15

0,78

Plástico Filme

0,75

3,88

Longa Vida

0,05

0,26

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

1,20

6,20

Plástico PET

0,35

1,81

Ferro/Aço

0,50

2,58

Papelão

1,10

5,68

Isopor

0,10

0,52

Total (kg)

19,35

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 56: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 22.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 48: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 22.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

4,25

21,96

Rejeito

9,50

49,10

Reciclável

5,60

28,94

Total

19,35

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 57: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 22.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.23. Amostragem Rota 23
A Rota 23 compreende a coleta nas localidades Santana (cima) e Vermond,
sendo a coleta realizada às terças, quintas e sábados, no período noturno. A coleta
foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de 7.040 kg e a amostragem
realizada no dia 12 de agosto no período da manhã. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 23.
Tabela 49: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 23.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

2,40

9,14

Rejeito

16,30

62,10

Papel

0,95

3,62

Alumínio

-

-

Vidro

0,75

2,86

Plástico Rígido

0,45

1,71

Plástico Filme

1,65

6,29

Longa Vida

0,30

1,14

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

1,85

7,05

Plástico PET

0,30

1,14

Ferro/Aço

-

-

Papelão

1,25

4,76

Isopor

0,05

0,19

Total (kg)

26,25

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 58: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 23.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 50: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 23.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

2,40

9,14

Rejeito

18,15

69,14

Reciclável

5,70

21,71

Total

26,25

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 59: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 23.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.24. Amostragem Rota 24
A Rota 24 compreende a coleta nas localidades Santana (baixo) e Vila Kennedy,
sendo a coleta realizada às terças, quintas e sábados, no período noturno. A coleta
foi realizada no dia 11 de agosto, com um peso total de 4.690 kg e a amostragem
realizada no dia 12 de agosto no período da manhã. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 24.
Tabela 51: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 24.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

1,80

12,29

Rejeito

5,90

40,27

Papel

-

-

Alumínio

0,25

1,71

Vidro

1,00

6,83

Plástico Rígido

0,55

3,75

Plástico Filme

1,75

11,95

Longa Vida

0,15

1,02

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

-

-

Plástico PET

0,30

2,05

Ferro/Aço

0,10

0,68

Papelão

2,70

18,43

Isopor

0,15

1,02

Total (kg)

14,65

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 60: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 24.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 52: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 24.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

1,80

12,29

Rejeito

5,90

40,27

Reciclável

6,95

47,44

Total

14,65

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 61: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 24.

4.25. Amostragem Rota 25
A Rota 25 compreende a coleta nas seguintes localidades: Jardim das Américas,
Jardim Renata, Jardim Juliana, Jardim Santa Mônica, Paz e Bem, Jardim Aeroporto,
Divina Ternura, Industrial e Planalto Verde. A coleta é realizada às segundas, quartas e
sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 12 de agosto, com um peso
total de 6.750 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 25.
Tabela 53: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 25.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

4,20

22,16

Rejeito

11,75

62,01

Papel

0,05

0,26

Alumínio

-

-

Vidro

0,50

2,64

Plástico Rígido

0,80

4,22

Plástico Filme

0,50

2,64

Longa Vida

-

-

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,80

4,22

Plástico PET

-

-

Ferro/Aço

0,10

0,53

Papelão

0,10

0,53

Isopor

0,15

0,79

Total (kg)

18,95

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 62: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 25.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 54: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 25.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

4,20

22,16

Rejeito

12,55

66,23

Reciclável

2,20

11,61

Total

18,95

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 63: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 25.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.26. Amostragem Rota 26
A Rota 26 compreende a coleta nas seguintes localidades: Vila Bela (baixo),
Zagonel, Aeroporto, Copersul e Iraque. A coleta é realizada às segundas, quartas e
sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 12 de agosto, com um peso
total de 2.780 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 26.
Tabela 55: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 26.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

8,00

33,40

Rejeito

10,80

45,09

Papel

0,15

0,63

Alumínio

-

--

Vidro

3,20

13,36

Plástico Rígido

0,25

1,04

Plástico Filme

0,75

3,13

Longa Vida

0,05

0,21

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

-

-

Plástico PET

0,25

1,04

Ferro/Aço

0,40

1,67

Papelão

0,10

0,42

Isopor

-

-

Total (kg)

23,95

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 64: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 26.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 56: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 26.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

8,00

33,40

Rejeito

10,80

45,09

Reciclável

5,15

21,50

Total

23,95

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 65: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 26.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.27. Amostragem Rota 27
A Rota 27 compreende a coleta nas seguintes localidades: Vila Palermo, Mattos
Leão, São Cristóvão II, Santa Matilde, Rouxinol e Adão Kaminski. A coleta é realizada
às segundas, quartas e sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 12 de
agosto, com um peso total de 3.180 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A
seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 27.
Tabela 57: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 27.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

0,50

2,72

Rejeito

12,30

67,03

Papel

0,45

2,45

Alumínio

0,10

0,54

Vidro

2,55

13,90

Plástico Rígido

0,15

0,82

Plástico Filme

0,65

3,54

Longa Vida

0,15

0,82

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

-

-

Plástico PET

0,60

3,27

Ferro/Aço

0,25

1,36

Papelão

0,25

1,36

Isopor

0,40

2,18

Total (kg)

18,35

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 66: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 27.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 58: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 27.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

0,50

2,72

Rejeito

12,30

67,03

Reciclável

5,55

30,25

Total

18,35

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 67: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 27.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.28. Amostragem Rota 28
A Rota 28 compreende a coleta nas seguintes localidades: Kaminski, Vila Karen e
Cadeião. A coleta é realizada às segundas, quartas e sextas, no período diurno. A
coleta foi realizada no dia 12 de agosto, com um peso total de 5.140 kg e a
amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o resultado da
amostragem para a Rota 28.
Tabela 59: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 28.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

4,15

13,11

Rejeito

22,10

69,83

Papel

-

-

Alumínio

-

-

Vidro

3,25

10,27

Plástico Rígido

0,35

1,11

Plástico Filme

0,35

1,11

Longa Vida

0,15

0,47

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

0,95

3,00

Plástico PET

0,20

0,63

Ferro/Aço

-

-

Papelão

0,10

0,32

Isopor

0,05

0,16

Total (kg)

31,65

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 68: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 28.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 60: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 28.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

4,15

13,11

Rejeito

23,05

72,83

Reciclável

4,45

14,06

Total

31,65

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 69: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 28.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.29. Amostragem Rota 29
A Rota 29 compreende a coleta nas seguintes localidades; Jardim das Américas,
Vila Carli, Jardim Renata e Jardim Juliana. A coleta é realizada às segundas, quartas e
sextas, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 12 de agosto, com um peso
total de 1.810 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A seguir é apresentado o
resultado da amostragem para a Rota 29.
Tabela 61: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 29.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

8,80

44,00

Rejeito

6,45

32,25

Papel

-

-

Alumínio

-

-

Vidro

0,35

1,75

Plástico Rígido

0,50

2,50

Plástico Filme

0,50

2,50

Longa Vida

0,15

0,75

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Tecido

2,35

11,75

Plástico PET

0,30

1,50

Ferro/Aço

0,05

0,25

Papelão

0,25

1,25

Isopor

0,30

1,50

Total (kg)

20,00

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 70: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 29.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 62: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 29.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

8,80

44,00

Rejeito

8,80

44,00

Reciclável

2,40

12,00

Total

20,00

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 71: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 29.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.30. Amostragem Rota 30
A Rota 30 compreende a coleta na localidade Palmeirinha, sendo realizada às
terças, quintas e sábados, no período diurno. A coleta foi realizada no dia 13 de
agosto, com um peso total de 5.320 kg e a amostragem realizada no mesmo dia. A
seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 30.
Tabela 63: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 30.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

4,95

20,97

Rejeito

13,10

55,51

Papel

0,90

3,81

Alumínio

0,15

0,64

Vidro

0,90

3,81

Plástico Rígido

1,10

4,66

Plástico Filme

1,10

4,66

Longa Vida

0,85

3,60

Tecido

0,10

0,42

Plástico PET

0,10

0,42

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Ferro/Aço

0,20

0,85

Papelão

0,10

0,42

Isopor

0,05

0,21

Total (kg)

23,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 72: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 30.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 64: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 30.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

4,95

20,97

Rejeito

13,20

55,93

Reciclável

5,45

23,09

Total

23,60

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 73: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 30.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.31. Amostragem Rota 31
A Rota 31 compreende a coleta nas localidades São Vicente, Pinheiro e CAIC,
sendo realizada às terças, quintas e sábados, no período diurno. A coleta foi realizada
no dia 13 de agosto, com um peso total de 4.860 kg e a amostragem realizada no
mesmo dia. A seguir é apresentado o resultado da amostragem para a Rota 31.
Tabela 65: Resultado da pesagem das 13 tipologias de resíduos – Rota 31.
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Orgânico

3,55

13,52

Rejeito

13,55

51,62

Papel

1,60

6,10

Alumínio

1,30

4,95

Vidro

1,50

5,71

Plástico Rígido

0,15

0,57

Plástico Filme

0,90

3,43

Longa Vida

0,15

0,57

Tecido

1,05

4,00

Plástico PET

0,05

0,19

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA
Pesagem da Amostra Selecionada (kg)

%

Ferro/Aço

0,95

3,62

Papelão

1,30

4,95

Isopor

0,20

0,76

Total (kg)

26,25

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 74: Gráfico da amostragem das 13 tipologias de resíduos – Rota 31.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 66: Resumo dos resultados da amostragem – Rota 31.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

3,55

13,52

Rejeito

14,60

55,62

Reciclável

8,10

30,86

Total

26,25

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 75: Gráfico da composição gravimétrica – Rota 31.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

4.32. Resultados
O total de resíduos coletados por meio da coleta convencional, durante o
período de amostragem, foi de 184.320 kg. Deste valor, foram amostrados 740,20 kg,
o que representa a 0,4% dos resíduos coletados.

4.32.1.

Peso Específico

Também foi calculado o peso específico dos resíduos amostrados a partir dos
resultados obtidos, que representa o peso dos resíduos (em kg), dividido pelo
volume dos recipientes (em m³), como apresentado na Tabela 67.
Tabela 67: Peso específico dos resíduos amostrados por rota.
Rotas

Pesagem Média
240 litros (kg)

Peso Específico
(kg/m³)

Rota 1

30,77

128,23

Rota 2

32,67

136,15
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Rotas

Pesagem Média
240 litros (kg)

Peso Específico
(kg/m³)

Rota 3

29,62

123,44

Rota 4

19,60

81,67

Rota 5

26,33

109,74

Rota 6

23,05

96,04

Rota 7

21,22

88,44

Rota 8

17,81

74,22

Rota 9

29,56

123,18

Rota 10

24,36

101,51

Rota 11

25,73

107,24

Rota 12

27,72

115,52

Rota 13

13,67

56,98

Rota 14

20,67

86,15

Rota 15

15,00

62,50

Rota 16

23,26

96,93

Rota 17

21,55

89,79

Rota 18

22,57

94,06

Rota 19

33,40

139,17

Rota 20

25,90

107,92

Rota 21

31,07

129,48

Rota 22

22,37

93,23

Rota 23

20,16

84,01

Rota 24

20,03

83,49

Rota 25

26,33

109,74

Rota 26

28,30

117,92

Rota 27

24,45

101,88

Rota 28

27,72

115,52

Rota 29

26,45

110,21

Rota 30

31,67

131,98

Rota 31

26,93

112,24

Média

103,50

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Peso específico orgânicos
A Tabela 68 apresenta o peso específico dos resíduos orgânicos por rota.
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Tabela 68: Peso específico dos resíduos orgânicos amostrados por rota.
Rotas

Pesagem Média
240 litros (kg)

Peso Específico
(kg/m³)

Rota 1

4,75

19,79

Rota 2

10,25

42,71

Rota 3

13,05

54,38

Rota 4

1,45

6,04

Rota 5

5,10

21,25

Rota 6

10,10

42,08

Rota 7

7,20

30,00

Rota 8

0,30

1,25

Rota 9

24,25

101,04

Rota 10

19,30

80,42

Rota 11

5,25

21,88

Rota 12

16,80

70,00

Rota 13

3,95

16,46

Rota 14

2,94

12,25

Rota 15

1,20

5,00

Rota 16

7,60

31,67

Rota 17

7,35

30,63

Rota 18

12,50

52,08

Rota 19

24,35

101,46

Rota 20

16,90

70,42

Rota 21

3,85

16,04

Rota 22

4,25

17,71

Rota 23

2,40

10,00

Rota 24

1,80

7,50

Rota 25

4,20

17,50

Rota 26

8,00

33,33

Rota 27

0,50

2,08

Rota 28

4,15

17,29

Rota 29

8,80

36,67

Rota 30

4,95

20,63

Rota 31

3,55

14,79

Média
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Peso específico rejeitos
A Tabela 69 apresenta o peso específico dos rejeitos por rota.

32,40
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Tabela 69: Peso específico dos rejeitos amostrados por rota.
Rotas

Pesagem Média
240 litros (kg)

Peso Específico
(kg/m³)

Rota 1

11,55

48,13

Rota 2

7,15

29,79

Rota 3

5,70

23,75

Rota 4

7,40

30,83

Rota 5

12,20

50,83

Rota 6

3,25

13,54

Rota 7

9,25

38,54

Rota 8

1,60

6,67

Rota 9

7,80

32,50

Rota 10

10,85

45,21

Rota 11

11,60

48,33

Rota 12

13,15

54,79

Rota 13

13,40

55,83

Rota 14

7,50

31,25

Rota 15

7,50

31,25

Rota 16

9,95

41,46

Rota 17

10,50

43,75

Rota 18

15,20

63,33

Rota 19

2,10

8,75

Rota 20

7,50

31,25

Rota 21

35,55

148,13

Rota 22

9,50

39,58

Rota 23

18,15

75,63

Rota 24

5,90

24,58

Rota 25

12,55

52,29

Rota 26

10,80

45,00

Rota 27

12,30

51,25

Rota 28

23,05

96,04

Rota 29

8,80

36,67

Rota 30

13,20

55,00

Rota 31

14,60

60,83

Média
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Peso específico recicláveis
A Tabela 70 apresenta o peso específico dos recicláveis por rota.
Tabela 70: Peso específico dos recicláveis amostrados por rota.
Rotas

Pesagem Média
240 litros (kg)

Peso Específico
(kg/m³)

Rota 1

6,60

27,50

Rota 2

5,45

22,71

Rota 3

7,70

32,08

Rota 4

4,40

18,33

Rota 5

4,88

20,33

Rota 6

5,85

24,38

Rota 7

3,35

13,96

Rota 8

13,01

54,21

Rota 9

3,60

15,00

Rota 10

4,40

18,33

Rota 11

2,45

10,21

Rota 12

4,35

18,13

Rota 13

3,25

13,54

Rota 14

6,05

25,21

Rota 15

5,50

22,92

Rota 16

2,46

10,25

Rota 17

4,00

16,67

Rota 18

2,90

12,08

Rota 19

2,15

8,96

Rota 20

2,05

8,54

Rota 21

3,35

13,96

Rota 22

5,60

23,33

Rota 23

5,70

23,75

Rota 24

6,95

28,96

Rota 25

2,20

9,17

Rota 26

5,15

21,46

Rota 27

5,55

23,13

Rota 28

4,45

18,54

Rota 29

2,40

10,00

Rota 30

5,45

22,71

Rota 31

8,10

33,75

Média
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Os pesos específicos médios dos resíduos em Guarapuava estão apresentados
na Tabela 71.
Tabela 71: Peso específico médio dos resíduos em Guarapuava.
Orgânicos

Rejeitos

Recicláveis

32,40 kg/m³

45,64 kg/m³

20,07 kg/m³

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

O resumo dos resultados obtidos por rota de coleta é apresentado na Tabela 72
e Tabela 73, destacando-se a maior porcentagem por tipologia de resíduos.
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Tabela 72: Resumo resultados obtidos por rota de coleta (%) – Rotas 1 a 15 .
Resíduos

Rota 1

Rota 2

Rota 3

Rota 4

Rota 5

Rota 6

Rota 7

Rota 8

Rota 9

Rota 10

Rota 11

Rota 12

Rota 13

Rota 14

Orgânico

20,74

44,86

49,34

10,94

22,99

52,60

36,36

2,01

68,02

55,86

27,20

48,98

19,17

17,83

Rota 15
8,45

Rejeito

48,03

25,38

18,71

52,08

48,69

15,36

46,72

10,73

21,32

30,25

52,33

38,34

61,89

40,93

52,11

Papel

0,66

4,38

0,00

5,28

0,00

2,34

0,00

8,05

1,40

0,00

1,55

0,29

0,00

3,34

0,00

Alumínio

0,44

0,44

0,57

0,75

2,03

3,13

0,51

6,71

0,70

1,88

0,00

0,29

0,73

0,00

0,35

Vidro

1,31

0,00

1,51

3,77

2,25

2,86

0,76

0,00

2,52

6,80

1,30

7,43

0,00

1,52

5,63

Plástico Rígido

3,49

2,63

9,64

4,91

2,93

2,34

0,25

2,01

0,70

1,16

1,55

0,58

1,21

3,03

9,86

Plástico Filme

7,64

8,10

8,13

8,68

2,71

5,73

7,07

26,16

1,68

0,72

2,59

1,31

1,70

2,73

3,52

Longa Vida

1,09

1,97

0,95

0,00

2,71

3,13

0,76

0,07

0,42

1,16

0,00

1,02

4,13

0,00

3,52

Tecido

2,40

5,91

2,84

3,77

6,31

1,56

0,00

0,00

0,56

1,16

7,77

0,00

3,16

4,55

0,70

Plástico PET

1,53

2,63

0,76

9,81

3,52

2,60

2,27

1,34

0,42

0,14

4,66

1,46

3,16

0,30

3,17

Ferro/Aço

3,49

0,88

2,65

0,00

0,00

1,04

1,26

10,06

0,42

0,29

1,04

0,00

0,24

23,04

10,92

Papelão

7,42

2,19

3,97

0,00

5,18

7,29

3,54

25,15

1,26

0,14

0,00

0,29

4,37

2,43

1,06

Isopor

1,75

0,66

0,95

0,00

0,68

0,00

0,51

7,71

0,56

0,43

0,00

0,00

0,24

0,30

0,70

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 73: Resumo resultados obtidos por rota de coleta (%) – Rotas 16 a 31 .
Resíduos

Rota 16

Rota
17

Rota
18

Rota
19

Rota 20

Orgânico

37,98

33,64

40,85

85,14

Rejeito

34,48

39,13

49,67

6,82

Papel

0,05

2,52

0,16

Alumínio

0,00

0,23

Vidro

0,00

1,14

Plástico Rígido

5,25

Plástico Filme
Longa Vida
Tecido

Rota 21

Rota 22

Rota 23

Rota 24

Rota 25

Rota 26

63,89

9,01

26,65

80,70

0,70

0,76

0,16

0,17

5,23

0,00

0,69

0,49

1,25

1,83

0,50

5,86

15,24

8,92

Rota 27

Rota 28

Rota 29

Rota 30

Rota 31

21,96

9,14

12,29

22,16

42,89

62,10

40,27

62,01

33,40

2,72

13,11

44,00

20,97

13,52

45,09

67,03

69,83

32,25

55,51

0,47

6,98

3,62

0,00

0,26

51,62

0,63

2,45

0,00

0,00

3,81

6,10

0,00

0,12

0,52

0,00

1,71

0,00

0,00

1,32

0,00

5,94

2,86

6,83

2,64

13,36

0,54

0,00

0,00

0,64

4,95

13,90

10,27

1,75

3,81

0,35

0,19

5,61

0,78

1,71

3,75

4,22

1,04

5,71

0,82

1,11

2,50

4,66

0,57

0,65

1,75

3,21

0,47

3,88

6,29

11,95

2,64

0,00

0,17

0,19

0,12

0,26

1,14

1,02

0,00

3,13

3,54

1,11

2,50

4,66

3,43

0,21

0,82

0,47

0,75

3,60

0,00

0,52

1,70

2,46

6,20

7,05

0,00

4,22

0,57

0,00

0,00

3,00

11,75

0,42

4,00

PMGIRS/GUARAPUAVA
RELATÓRIO DE GRAVIMETRIA

102

Resíduos

Rota 16

Rota
17

Rota
18

Rota
19

Rota 20

Rota 21

Rota 22

Rota 23

Rota 24

Rota 25

Rota 26

Rota 27

Rota 28

Rota 29

Rota 30

Rota 31

Plástico PET

0,75

0,23

0,33

0,00

0,19

0,23

1,81

1,14

2,05

0,00

1,04

3,27

0,63

1,50

0,42

0,19

Ferro/Aço

1,50

0,46

0,16

0,35

0,19

0,12

2,58

0,00

0,68

0,53

1,67

1,36

0,00

0,25

0,85

3,62

Papelão

2,75

5,26

2,29

2,97

1,70

0,58

5,68

4,76

18,43

0,53

0,42

1,36

0,32

1,25

0,42

4,95

Isopor

0,25

0,09

0,00

1,05

0,00

0,12

0,52

0,19

1,02

0,79

0,00

2,18

0,16

1,50

0,21

0,76

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

O resumo da composição dos resíduos classificados em: orgânico, reciclável (papel, alumínio, vidro, plástico rígido, plástico
filme, longa vida, plástico PET, ferro/aço, papelão e isopor) e rejeito (tecido e rejeito), dos setores de coleta convencional é
apresentado na Tabela 74 e Tabela 75.
Tabela 74: Resumo da composição dos resíduos classificados em orgânicos, recicláveis e rejeitos das rotas de coleta convencional (%) – Rotas 1 a 15.
Resíduos

Rota 1

Rota 2

Rota 3

Rota 4

Rota 5

Rota 6

Rota 7

Rota 8

Rota 9

Rota 10

Rota 11

Rota 12

Rota 13

Rota 14

Orgânico

20,74

44,86

49,34

10,94

22,99

52,60

Rejeito

50,44

31,29

21,55

55,85

55,00

16,93

Reciclável

28,82

23,85

29,11

33,21

22,00

30,47

Rota 15

36,36

2,01

68,02

55,86

27,20

48,98

19,17

17,83

8,45

46,72

10,73

21,88

31,40

60,10

38,34

65,05

45,48

52,82

16,92

87,26

10,10

12,74

12,69

12,68

15,78

36,69

38,73

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 75: Resumo da composição dos resíduos classificados em orgânicos, recicláveis e rejeitos das rotas de coleta convencional (%)–Rotas 16 a 31.
Resíduos

Rota 16

Rota 17

Rota
18

Rota
19

Rota 20

Rota 21

Rota 22

Rota 23

Rota 24

Rota 25

Rota 26

Rota 27

Rota 28

Rota 29

Rota 30

Rota 31

Orgânico

37,98

33,64

40,85

85,14

63,89

9,01

21,96

9,14

12,29

22,16

33,40

2,72

13,11

44,00

20,97

13,52

Rejeito

49,73

48,05

49,67

7,34

28,36

83,16

49,10

69,14

40,27

66,23

45,09

67,03

72,83

44,00

55,93

55,62

Reciclável

12,29

18,31

9,48

7,52

7,75

7,84

28,94

21,71

47,44

11,61

21,50

30,25

14,06

12,00

23,09

30,86

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

PMGIRS GUARAPUAVA
RELATÓRIO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

103

Como pode-se observar nas tabelas acima, a Rota 19 (Jordão, Campo Velho,
Mansueto e Vila Operária) apresentou a maior porcentagem de resíduos orgânicos,
correspondendo a 85,14%. A Rota 21 (Vila Pequena, Batel e Ayrton Senna)
apresentou a maior porcentagem de rejeitos (83,16%), enquanto que a Rota 8
(Contêineres Mercado), apresentou a maior porcentagem de recicláveis (87,26%).
A partir desta análise, foram feitos alguns ajustes, sendo retiradas da média da
composição gravimétrica as rotas que apresentaram valores muito discrepantes da
realidade do município, de modo que não venham a comprometer no resultado final,
bem como dos contêineres pelos menos representarem a coleta de grandes
geradores.
Assim, foram considerados para a amostragem do município 696,63 kg,
representando 0,36% dos resíduos coletados no período.
Por fim, calculou-se a média da composição gravimétrica dos resíduos
amostrados provenientes da coleta convencional para o Município de Guarapuava,
apresentado na Tabela 76 e na Figura 76. A Tabela 77 e a Figura 77 apresenta estes
resultados de forma mais detalhada.
Tabela 76: Composição gravimétrica obtida para Guarapuava.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

240,24

34,49

Rejeito

325,65

46,75

Reciclável

130,74

18,77

Total

696,63

100,00

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Tabela 77: Resumo dos resultados obtidos para Guarapuava por tipo de resíduo.
Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Orgânico

240,24

34,49%

Rejeito

302,25

43,39%

Papel

9,96

1,43%

Alumínio

4,8

0,69%
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Resíduos

Peso (kg)

Composição (%)

Vidro

24,3

3,49%

Plástico Rígido

17,25

2,48%

Plástico Filme

23,75

3,41%

Longa Vida

7,93

1,14%

Tecido

23,4

3,36%

Plástico PET

9,23

1,32%

Ferro/Aço

10,95

1,57%

Papelão

19,5

2,80%

Isopor

3,07

0,44%

Total (kg)

696,63

100,00%

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

Figura 76: Gráfico da composição gravimétrica de Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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Figura 77: Gráfico das tipologias de resíduos para Guarapuava.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

A Tabela 78 apresenta uma comparação entre a gravimetria obtida no ano de
2013 e esta atualizada, utilizando a média geral dos roteiros realizados.
Tabela 78: Comparativo da média geral da composição gravimétrica de Guarapuava, dos anos
de 2013 e 2020.
Resíduo

Composição (%)
2013

2020

Recicláveis

38,38

18,77

Não recicláveis

21,38

46,75

Orgânicos

40,24

34,49

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).

No comparativo entre as duas gravimetrias analisadas, verifica-se que no ano de
2013 a maior fração era de orgânicos com os recicláveis muito próximos a este. Ao
contrário de 2013 que a menor fração era de não recicláveis (rejeitos) no ano de
2020, esta foi a maior fração observada. Os recicláveis correspondem a apenas
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18,77%, demonstrando que está ocorrendo uma destinação mais adequada desses
resíduos.
Durante as amostragens foi constatada a presença de outros resíduos, como os
eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas e cabos como apresentado na Figura
78.

Figura 78: Resíduos especiais encontrados durante a caracterização.
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2020).
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5. CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos para cada uma das 31 rotas de coleta, foi
possível estabelecer a composição média dos resíduos, sendo que os resíduos de
maior participação em percentual são os rejeitos (46,75% em peso), seguido dos
resíduos orgânicos (34,49% em peso) e recicláveis (18,77% em peso).
Foi constatado que a Rota 8 possui o maior percentual de recicláveis, chegando
a 87,26% do total amostrado. Essa coleta provém dos contêineres dos mercados e
pode ser encaminhada para a Cooperativa de Catadores para um melhor
aproveitamento deste material. Esta rota, bem como a Rota 27, foram retiradas da
média da composição gravimétrica por apresentarem valores não condizentes com a
realidade do município.
Ainda, constatou-se também, a presença de outros resíduos, como eletrônicos,
pilhas e baterias, lâmpadas e fios e cabos, que não deveriam estar presentes nas
amostras de resíduos da coleta convencional.
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1. APRESENTAÇÃO
Esta minuta de projeto de Lei faz parte do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, e tem por
objetivo subsidiar a implementação e operação de ações de melhoria dos serviços de
manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana, especialmente o tratamento desses
resíduos sólidos, assim como a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos.
O marco legal aplicável para o desenvolvimento dos Planos de Resíduos Sólidos
e a sua política é formado por uma série de normativas. Dentre as principais, a Lei nº
12.305, de 8 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e as Leis Estaduais nºs 12.493, de 22 de janeiro de 1999, que estabelece
princípios, procedimentos, normas e critérios sobre a geração, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos
no Estado do Paraná, e legislação municipal aplicável e 19.261, de 7 de dezembro de
2017, que dispõe sobre o Programa Estadual de Resíduos Sólidos Paraná Resíduos.
A minuta do Projeto de Lei proposta poderá ser modificada, e cabe ao
Município a análise e a elaboração de uma legislação mais simplificada, a qual institui
o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e suas relações
interdisciplinares e intersetoriais. O documento apresenta ainda, a Minuta de Decreto
para aprovação do PMGIRS apresentado.
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2. MINUTA DO PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a Política Municipal de
Resíduos Sólidos (PMRS) e institui o Plano
Municipal

de

Gestão

Integrada

de

Resíduos Sólidos (PMGIRS) Guarapuava, e
dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guarapuava - PR, no uso de suas atribuições faz saber
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES E DOS FUNDAMENTOS
Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos que estabelece
as diretrizes municipais e a universalização do acesso aos serviços de coleta,
transporte, tratamento, destinação e disposição final dos resíduos sólidos, e subsidia
a implementação e operação de ações de melhoria dos serviços de manejo de
resíduos sólidos e de limpeza urbana, observadas as Leis Federais n ºs 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, 12.305, e 2 de agosto de 2010, 14.026, de 15 de julho de 2020, e as
Leis Estaduais nos 12.493, de 22 de janeiro de 1999, e 19.261, de 7 de dezembro de
2017 e institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)
do Município de Guarapuava, que tem por finalidade promover a universalização dos
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serviços públicos municipais de gestão dos resíduos sólidos e a efetiva prestação dos
serviços, mediante o estabelecimento de metas, indicadores e ações programadas
que deverão ser executadas em um horizonte de 20 (vinte) anos.
§ 1º Constitui o Plano Municipal de Gestão Integrada do Município de
Guarapuava o documento inserido no Anexo I desta Lei, que tem como objetivos:
I - incentivar, sensibilizar e motivar a população local a adotar práticas de
redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos;
II - estruturar e qualificar a gestão pública municipal de resíduos sólidos;
III - promover a coleta seletiva de resíduos de acordo com sua classificação
quanto à origem, tratamento e disposição final adotada;
IV - universalizar a coleta seletiva no Município;
V - reduzir o volume de resíduos enviados para a disposição final,
privilegiando a redução, reutilização, tratamento e reciclagem;
VI - agregar valor aos materiais recicláveis para comercialização através de
processos de transformação, gerando emprego e renda, além de ganhos
ambientais com a economia de matérias primas virgens;
VII - promover a inclusão social de catadores de materiais recicláveis;
VIII - responsabilizar grandes geradores para tratamento e destinação final dos
resíduos gerados nas suas atividades, desonerando a população em geral
destes custos que são oriundos de atividades econômicas privadas.
§ 2º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas e jurídicas, de
direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao
gerenciamento de resíduos sólidos.
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Art. 2º A Política Municipal de Resíduos Sólidos será executada em programas,
projetos e ações, de forma integrada, planificada, em processo contínuo, e
obedecendo às disposições contidas na presente Lei e nos procedimentos
administrativos dela decorrentes.
Parágrafo único. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos
Anuais, abrangendo suas alterações legislativas subsequentes, os Planos, Programas
e Projetos Urbanísticos, assim como os demais instrumentos municipais de
desenvolvimento deverão incorporar os princípios, diretrizes e determinações desta
Lei.
Art. 3º Para efeito desta Lei, considera-se:
I.

área contaminada: local onde há contaminação causada pela
disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;

II.

área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela
disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis;

III.

área degradada: local onde há disposição inadequada de resíduos
sólidos ou rejeitos que deva ser objeto de recuperação ambiental;

IV.

aterro sanitário: técnica de disposição final de rejeitos no solo,
ambientalmente adequada, sem causar danos ou risco à saúde pública
e à segurança, minimizando os impactos ambientais, e que utiliza os
princípios de engenharia para confiná-los no menor volume possível;

V.

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;

VI.

coleta seletiva: recolhimento diferenciado de resíduos sólidos
previamente segregados pela fonte geradora, conforme sua
constituição ou composição, para a sua reutilização e/ou reciclagem;

VII.

compostagem: processo de tratamento por meio de decomposição
bioquímica da fração orgânica, biodegradável de origem animal ou
vegetal, efetuada por microrganismos em condições controladas, para
obtenção de um material humificado e estabilizado, denominado
composto orgânico, em processo com a presença de oxigênio e sem a
produção de biogás;
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VIII.

biodigestão: processo de tratamento por meio de decomposição
bioquímica da fração orgânica, biodegradável de origem animal ou
vegetal, efetuada por microrganismos em condições controladas, para
obtenção de um material humificado e estabilizado, denominado
composto orgânico, em processo que ocorre sem a presença de
oxigênio e com produção de biogás;

IX.

destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos
sólidos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, o
tratamento e a disposição final, bem como outras formas de destinação
admitidas pelos órgãos competentes, observando normas operacionais
específicas de modo a minimizar os impactos ambientais adversos e
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança;

X.

disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de
rejeitos em aterros sanitários, observando normas operacionais
específicas de modo a minimizar os impactos ambientais adversos e
evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança;

XI.

geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas
atividades, nelas incluídos o consumo;

XII.

gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta
ou indiretamente, nas etapas de armazenamento, coleta, transporte,
transbordo, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos, incluindo a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, de acordo com a política municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos, ou com plano de gestão de resíduos sólidos (PGRS),
exigidos na forma desta Lei;

XIII.

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;

XIV.

logística reversa: instrumento de gestão de resíduos 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, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou
outra destinação final ambientalmente adequada;

XV.

materiais recicláveis: aqueles que, após submetidos a um processo de
reciclagem, são transformados em insumos para a fabricação de novos
produtos;
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XVI.

materiais reutilizáveis: aqueles que podem ser utilizados para a mesma
finalidade, ou outra, sem sofrer qualquer transformação;

XVII.

plano de gestão de resíduos (PGRS): documento elaborado pelo
gerador que define as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos,
observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos
referentes à geração, segregação, acondicionamento, armazenamento,
coleta, transporte, destinação final ambientalmente adequada, incluindo
a sua disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública
e ao meio ambiente;

XVIII.

pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis e resíduos
especiais (PEV): equipamentos públicos destinados ao recebimento de
materiais recicláveis (constituídos de plásticos, vidros, metais e papéis,
devidamente separados para a coleta seletiva) e de resíduos especiais
para encaminhamento à logística reversa, incentivando a segregação
dos materiais na fonte geradora e sua entrega voluntária;

XIX.

ecopontos - pontos de entrega voluntária de maior porte, geralmente
em forma de construções, com separação por baias para a segregação
de materiais recicláveis, resíduos da construção civil, resíduos
volumosos, resíduos verdes e resíduos especiais;

XX.

reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que
envolve a alteração de sua 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 Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, no
que couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do
Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA);

XXI.

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;

XXII.

resíduos sólidos: materiais, substâncias, objetos ou bens descartados
resultantes de atividades humanas em sociedade nos estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

XXIII.

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos:
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
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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;
XXIV.

reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do
SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;

XXV.

serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e
mecanizada, asseio e conservação urbana, remoção de resíduos
abandonados em logradouros públicos, transporte, transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos domiciliares e dos resíduos originários de atividades comerciais,
industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos
resíduos domésticos e dos resíduos de limpeza urbana;

XXVI.

segregação: separação de resíduo no local e momento de sua geração,
de acordo com as caraterísticas físicas, químicas, biológicas e com sua
periculosidade.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I.

quanto à origem de atividade:
a. resíduos domiciliares: originários de atividades domésticas em
residências urbanas, constituídos por resíduos recicláveis,
resíduos orgânicos e rejeitos.
b. resíduos de serviços de limpeza urbana: originários dos serviços
de varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, e
outros serviços de limpeza urbana, bem como resultante de
poda e capina;
c. resíduos verdes: constituídos por resíduos originários de roçadas
e capinas de mato e outros restos vegetais, podas de áreas
verdes e jardins privados;
d. resíduos volumosos: são constituídos por peças de grandes
dimensões como móveis e utensílios domésticos inservíveis,
grandes embalagens, além dos resíduos domiciliares verdes e
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outros resíduos de origem não industrial e não coletados pelo
sistema de recolhimento domiciliar convencional;
e. resíduos sólidos urbanos: englobados nas alíneas “a” “b”, “c” e
“d”;
f. resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas
alíneas “b”, “e”, “g”, “h”, “j” e “l” deste inciso;
g. resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: gerados
nessas atividades (tais como resíduos de gradeamento, escuma,
lodos, entre outras da atividade de tratamento de água e
esgoto), excetuando os referidos na alínea “c”;
h. resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e
instalações industriais;
i.

resíduos de serviços de saúde: gerados nos serviços de saúde,
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas
pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA
e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS;

j.

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

k. resíduos
agrossilvopastoris:
gerados
nas
atividades
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a
insumos utilizados nessas atividades;
l.

resíduos de serviços de transporte: originários de portos,
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários;

m. resíduos de mineração: gerados na atividade de pesquisa, lavra,
extração ou beneficiamento de minérios;
n. resíduos cemiteriais: gerados nos cemitérios, subdivididos em
humanos e não humanos, resultantes da exumação dos corpos e
da limpeza e manutenção periódica dos cemitérios;
o. resíduos de animais mortos: resíduos de animais mortos de
pequeno e grande porte, dispostos em vias e logradouros
públicos municipais, sem que haja a possibilidade de identificar
seu proprietário ou responsável.
II.

quanto à periculosidade:
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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. resíduo não perigoso: aqueles não enquadrados na alínea “a”
deste inciso.
Art. 5º São princípios da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I.

a prevenção e a precaução;

II.

o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III.

a participação e o controle social;

IV.

a educação ambiental;

V.

a universalização do acesso aos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos;

VI.

o direito da sociedade ao acesso à informação;

VII.

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,
especialmente ambiental;

VIII.

do desenvolvimento sustentável;

IX.

da inclusão social nos serviços de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos;

X.

da cooperação interinstitucional entre o setor público, setor
empresarial, cooperativas e associações de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, e os demais segmentos da sociedade civil;

XI.

do respeito à ordem de prioridade estabelecida nessa Lei para o
gerenciamento de resíduos sólidos: não geração, redução de geração,
reutilização, reciclagem, recuperação energética e disposição final;

XII.

da visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, considerando as
variáveis ambientais sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de
saúde pública.

Parágrafo único. Adotam-se, para os efeitos desta Lei, as diretrizes e objetivos
estabelecidos nos arts. 8º e 9º da PERS (Política Estadual de Resíduos Sólidos),
respectivamente.
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CAPÍTULO II – DA COMPETÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E
AGENTES MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Art. 6º O Município deverá organizar e prestar os serviços públicos de coleta e
destinação de resíduos sólidos ou delegar a organização, a regulação, a fiscalização e
a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
Art. 7º A gestão e a fiscalização da implementação da Política Municipal de Resíduos
Sólidos é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e será
distribuída de forma transdisciplinar em todas as Secretarias e órgãos da
Administração Municipal, respeitadas as suas competências.
Art. 8º Para dar fiel cumprimento à Política Municipal de Resíduos Sólidos, cabe ao
Município, além das determinações desta Lei, realizar as seguintes ações:
I.

executar campanhas de educação ambiental;

II.

realizar capacitação de servidores públicos e agentes comunitários para
difundir informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos no
Município;

III.

agir de modo transparente e fornecer informações aos cidadãos sobre
os serviços públicos de coleta e destinação de resíduos sólidos;

IV.

estabelecer multas ou outras sanções decorrentes da falha na prestação
dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos;

V.

contemplar os objetivos e metas previstos no PMGIRS nos contratos de
prestação de serviço celebrados após a publicação desta Lei;

VI.

observar os conceitos, diretrizes, objetivos, instrumentos e obrigações
da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Art. 9º O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, Estado e
outras instituições públicas, mediante convênios de mútua cooperação, gestão
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associada, assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar a operação
e a administração eficiente dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
Art. 10. Para adequada execução dos serviços públicos de coleta e destinação de
resíduos sólidos, deles se ocuparão profissionais qualificados tecnicamente e
legalmente habilitados.

CAPÍTULO III – DOS INSTRUMENTOS
Art. 11. São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I.

instrumentos legais e institucionais:
a. normas constitucionais, legislação federal, estadual, municipal,
resoluções e regulamentos que dispõe sobre resíduos sólidos e
proteção ambiental;
b. legislação que dispõe sobre concessão de serviços públicos;
c. convênios para a regulação dos serviços de coleta e destinação
de resíduos sólidos;
d. audiências públicas;
e. planos nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos.

II.

instrumentos financeiros:
a. leis orçamentárias municipais;
b. tarifas, preços, e taxas;
c. incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
d. Fundo Municipal de Resíduos Sólidos.

III.

ações e práticas educativas ambientais e de capacitação dos servidores
em temas correlatos à gestão de resíduos sólidos, sob responsabilidade
do Município, voltadas, entre outras, a:
a. divulgar e conscientizar a sociedade quanto à forma correta de
separação e destinação do resíduo sólido, com informações
objetivas e claras sobre os serviços públicos de coleta e
destinação de resíduos sólidos prestados pelo Município;
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b. promover campanhas permanentes de educação ambiental
formal e não formal abordando os 3Rs (Redução, Reutilização e
Reciclagem de resíduos sólidos), incluindo informações sobre a
segregação destes resíduos, importância da reutilização e
reciclagem dos materiais e disposição adequada para a coleta,
reforçando o papel transformacional de cada indivíduo, incluindo
a redução de resíduos por meio da compostagem doméstica;
c. capacitação de agentes comunitários e assistentes sociais para
difundir informações sobre os resíduos sólidos.
§ 1º As ações e práticas educativas ambientais e de capacitação dos servidores
a que se refere o inciso III deste artigo poderão ser realizados mediante convênio.
§ 2º Instituições públicas e privadas que promovam ações complementares às
obrigatórias, em consonância com os objetivos, princípios e diretrizes desta Lei, terão
prioridade na concessão de benefícios fiscais ou financeiros, por parte dos
organismos de crédito e fomentos ligados ao governo municipal.

CAPÍTULO IV – DO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 12. Para a execução das ações decorrentes da Política Municipal de Resíduos
Sólidos o Município contará com o Sistema Municipal de Resíduos Sólidos (SMRS).
§ 1º O SMRS fica definido como o conjunto de agentes institucionais que, no
âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integramse, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de
estratégias e execução das ações de coleta e destinação de resíduos sólidos.
§ 2º O SMRS é assim composto:
I.

Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos;

II.

Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA);

III.

Taxas e Emolumentos;

IV.

Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA);
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V.

Infrações e penalidades;

VI.

Regulação, controle, normatização e fiscalização.

CAPÍTULO V - DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER
PÚBLICO
Art. 13. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância desta Política Municipal
Resíduos Sólidos – PMRS e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta
Lei e em seu regulamento.
Parágrafo único. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos
as atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos:
I.

resíduos domiciliares;

II.

resíduos originários de estabelecimentos comerciais, prestadores de
serviços e industriais, com as mesmas características dos resíduos
domiciliares, em volume igual ou inferior a 120 (cento e vinte) litros/dia;

III.

resíduos verdes, originários de domicílios e de estabelecimentos
comerciais, prestadores de serviços e industriais, em volume igual ou
inferior a 2m3/mês, desde que o material destinado à coleta esteja livre
da presença de outros resíduos, rejeitos e contaminantes;

IV.

resíduos volumosos, originários de domicílios e de estabelecimentos
comerciais, prestadores de serviços e industriais, em quantidade
máxima de 1 (uma) peça por mês, desde que o material destinado à
coleta esteja livre da presença de outros resíduos, rejeitos e
contaminantes;

V.

resíduos da construção civil, originários de domicílios e de
estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e industriais, em
volume igual ou inferior a 1m3/ano, devidamente ensacado e desde que
o material destinado à coleta esteja livre da presença de outros
resíduos, rejeitos e contaminantes;

VI.

resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana;
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VII.

resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos gerenciados pelo
Município de Guarapuava;

VIII.

resíduos de animais mortos de pequeno e grande porte, dispostos em
vias e logradouros públicos municipais, que não possuam comprovação
dos respectivos responsáveis.

Art. 14. São considerados Grandes Geradores, para fins desta Lei, os proprietários,
possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de
serviços, comerciais e industriais, terminais rodoviários e aeroportuários, entre outros,
exceto residenciais, cujo volume de resíduos sólidos gerados seja superior a 120
litros/dia.
§ 1º A disponibilização adequada para coleta seletiva compreende o
acondicionamento de forma diferenciada entre os resíduos secos recicláveis,
resíduos úmidos e rejeitos, conforme regulamento.
§ 2º No momento da implantação gradativa do serviço público de coleta
seletiva via modalidade de aporte voluntário, os domicílios em geral, os condomínios
residenciais verticais e horizontais e os estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviço e industriais, deverão segregar os resíduos sólidos secos recicláveis dos
úmidos (orgânicos) e rejeitos, disponibilizando os secos recicláveis para coleta
seletiva pública na modalidade implantada, com destinação às unidades de triagem
contratadas pelo poder público municipal, preferencialmente às cooperativas ou
associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda.
§ 3º Os Grandes Geradores poderão utilizar os serviços públicos municipais de
coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, mediante o pagamento de
preço público, conforme regulamento.
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§ 4º Compete ao Poder Público municipal realizar a fiscalização dos grandes
geradores de que trata este artigo.
Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal atuar, subsidiariamente, com vistas a
minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio
ambiente ou à saúde pública relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder
público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.
Art. 16. Os órgãos públicos da administração municipal, estadual e federal, e demais
estabelecimentos públicos de geração de resíduos sólidos que forem caracterizados
como grandes geradores, deverão implantar, em cada uma de suas instalações e,
principalmente, nas destinadas à realização de grandes eventos, procedimentos de
coleta seletiva e de destinação e disposição final adequada dos resíduos gerados.
Parágrafo único. Os materiais recicláveis segregados e coletados serão
destinados preferencialmente às Cooperativas ou Associações de catadores
existentes e cadastradas junto ao Município de Guarapuava, mediante comprovação
atestada pela receptora.
Art. 17. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos os
grandes geradores e aqueles descritos nos incisos I a V do art. 20 da Lei n o 12.305, de
2010, observada a obrigatoriedade de:
I.

segregação de resíduos orgânicos gerados, especialmente em
estabelecimentos como mercados, frutarias, restaurantes e similares;

II.

separação e destinação adequada do óleo vegetal gerado em
estabelecimentos privados;

III.

implantar estrutura e equipamentos apropriados, desde que
tecnicamente necessários, para triagem e acondicionamento dos
resíduos no interior de suas dependências em locais que facilitem o seu
armazenamento, triagem e remoção, de forma a não contaminar os
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resíduos secos recicláveis, atendendo às características do material a ser
depositado, nos termos da legislação em vigor;
IV.

destinação e
disposição final dos resíduos gerados em seus
estabelecimentos.

§ 1º Os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) devem ser submetidos à
aprovação

dos

órgãos

municipais

competentes,

constituindo-se

numa

das

condicionantes a expedição e/ou renovação da licença de localização e do alvará de
funcionamento.
§ 2º Para atendimento do inciso III deste artigo, o grande gerador poderá
contratar empresa licenciada, cooperativas ou associações de catadores.
§ 3º Os resíduos secos recicláveis segregados poderão ser coletados a critério
do gerador, pelas Cooperativas e Associações de catadores do Município de
Guarapuava, preferencialmente, e por empresa privada, ambas devidamente
cadastras e licenciadas pelos órgãos competentes.
§ 4º Os resíduos secos recicláveis segregados e coletados destinados às
Cooperativas ou Associações de catadores do Município de Guarapuava, deverão ter
sua comprovação atestada pela receptora, exceto nos casos onde os grandes
geradores realizarem o reaproveitamento ou a venda direta dos seus resíduos secos
recicláveis.
Art. 18. Os resíduos da construção civil, provenientes das construções, reformas,
reparos e demolições de obras da construção civil, incluídos os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis e volumosos, são regidos por
legislação municipal específica, devendo ser observado o caráter não exclusivo da
prestação do serviço de coleta, triagem, tratamento e destinação final destes resíduos
e as disposições desta Lei quanto a volumes inferiores a 1m3/ano.
Art. 19. O Município, na gestão dos resíduos sólidos, deverá, além das obrigações
previstas na Lei nº 12.305, de 2010:
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I.

realizar a segregação de resíduos orgânicos úmidos e secos em todos
os órgãos municipais;

II.

implantar e manter sistema de informações para gestão de resíduos
sólidos, contemplando em banco de dados de resíduos coletados e
destinados pela Prefeitura, cooperativas e grandes geradores;

III.

implantar e manter sistema de informações para gestão de resíduos
recicláveis, contemplando em banco de dados os resíduos coletados e
destinados pelas cooperativas e que farão parte do sistema de venda
deste material;

IV.

implantar a coleta seletiva em todo o território municipal;

V.

promover a inclusão de catadores e reestruturação das cooperativas;

VI.

fiscalizar a destinação dos resíduos especiais e perigosos gerados em
estabelecimento privado e aplicar as sanções previstas na Lei Federal nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e regulamentos;

VII.

promover, direta ou indiretamente, a coleta, tratamento e destinação de
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados em unidades públicas de
saúde e monitorar o acondicionamento adequado destes resíduos;

VIII.

fiscalizar os proprietários de terrenos particulares que não realizem a
limpeza dos seus imóveis;

IX.

fomentar e assessorar a organização de catadores de materiais
recicláveis de resíduos em forma e cooperativa ou de associação.

X.

realizar a cobrança da Taxa de Coleta e Destinação Final Adequada de
Lixo de modo que a prestação de serviço alcance a sustentabilidade
econômico-financeira, de acordo com o disposto na Lei nº. 11.445, de 5
de janeiro de 2007, atualizada pela Lei n. 14.026, de 15 de julho de
2020.

Art. 20. O proprietário ou o responsável legal de terreno não edificado ou não
utilizado, com frente para logradouros públicos, é obrigado a:
I.

mantê-lo capinado ou roçado, drenado e limpo;

II.

guardá-lo e fiscalizá-lo de modo a impedir que ele seja utilizado para
deposição e queima de resíduos sólidos de qualquer natureza.

§ 1º A capina prevista no inciso I do caput deste artigo somente será permitida
nas hipóteses previstas no regulamento desta Lei.
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§ 2º Para os fins desta Lei, terrenos não edificados são aqueles em que não se
encontram edificações concluídas ou em que não é exercida uma atividade, e
terrenos não utilizados são aqueles em que não é exercida nenhuma atividade,
embora possam conter edificações demolidas, semidemolidas, abandonadas ou
obras desativadas.
Art. 21. O Poder Público, verificado o descumprimento dos incisos I e II do art. 20,
seguirá cumprimento de legislação específica.

CAPÍTULO VI- DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
Art. 22. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto,
a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
consoante as atribuições e procedimentos previstos neste Capítulo.
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto tem por objetivos:
I.

compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;

II.

promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para
a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;

III.

reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a
poluição e os danos ambientais;

IV.

incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio
ambiente e de maior sustentabilidade;

V.

estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de
produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis.
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Art. 23. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no Plano de Gestão Integrado de
Resíduos Sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus
objetivos,

os

fabricantes,

importadores,

distribuidores

e

comerciantes

têm

responsabilidade que abrange:
I.

investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no
mercado de produtos:
a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à
reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente
adequada;
b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos
possível.

II.

divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e
eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;

III.

recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso,
assim como sua subsequente destinação final ambientalmente
adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa;

IV.

compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso
com o Município, participar das ações previstas no Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de produtos ainda não
inclusos no sistema de logística reversa.

Art. 24. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a
reutilização ou a reciclagem.
§ 1º Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:
I.

restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do
conteúdo e à comercialização do produto;

II.

projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente
viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que
contêm;

III.

recicladas, se a reutilização não for possível.

§ 2º Regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica
ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.

PMGIRS/GUARAPUAVA
25

MINUTA DE LEI

§ 3º É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:
I.

manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de
embalagens;

II.

coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de
embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de
comércio.

Art. 25. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, observadas as leis
municipais próprias para cada tipo de resíduo, de forma independente do serviço
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos sujeitos à estruturação e
implementação de sistemas de logística reversa, conforme a legislação, acordos
setoriais e termos de compromisso.
Parágrafo único. Na forma do disposto no §1º do art. 33 da Lei 12.305, de 2010,
ou de acordo com lei municipal, os sistemas de logística reversa serão estendidos a
produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos
demais produtos e embalagens.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA
SELETIVA
Art. 26. O serviço público de coleta seletiva de resíduos recicláveis será
operacionalizado pelo Poder Público municipal e os resíduos secos recicláveis
encaminhados, preferencialmente, aos segmentos organizados de catadores para
triagem, classificação, beneficiamento e comercialização, com o apoio do órgão
municipal de prestação de serviços urbanos, considerando os seguintes princípios:
I.

priorização das ações geradoras de ocupação e renda;
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II.

compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes
perante os resíduos que geram;

III.

incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições sociais com
a ação de cooperativas ou associações de coleta seletiva;

IV.

reconhecimento das cooperativas e associações autogestionárias como
agentes ambientais da limpeza urbana;

V.

desenvolvimento de ações de inclusão e apoio social para a população
menos favorecida que possa ser integrada ao programa, constituindo a
cadeia produtiva da reciclagem.

Art. 27. As cooperativas e associações autogestionárias de catadores organizados e
com todos os diplomas legais vigentes, são reconhecidas como prestadores de
serviço ambiental para o Município, tendo os seguintes reconhecimentos de acordo
com a origem dos resíduos:
§ 1º Prioridade na destinação de materiais recicláveis secos por parte dos
Grandes Geradores;
§ 2º Prioridade na destinação de materiais recicláveis secos coletados pelo
poder público municipal por meio de seu esquema de coleta seletiva.
Art. 28. O Poder Público ao implementar a coleta seletiva, deverá preferencialmente
destinar o resíduo reciclável às cooperativas e associações, cuja forma de distribuição
às entidades será regulamentada por ato do Poder Executivo, baseada da divisão dos
setores de coleta conforme proximidade da unidade de triagem.
Art. 29. É de responsabilidade da administração municipal a implantação e
manutenção da rede de PEVs, em número e localização adequados ao atendimento
no município, considerando o estabelecido nas metas do PMGIRS.
Parágrafo único. A rede de pontos de entrega de pequenos volumes (PEV) e os
ecopontos necessários ao serviço de coleta seletiva deverão obedecer à legislação
ambiental, à de uso, ocupação e urbanização do solo, além das normas e
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recomendações técnicas pertinentes, podendo ser estabelecida pela administração
municipal em áreas e instalações:
I.

públicas;

II.

cedidas por terceiros;

III.

locadas entre os imóveis disponíveis no Município.

Art. 30. Cabe à administração municipal a implantação gradual do serviço público de
coleta seletiva via modalidade de entrega voluntária, atendendo as metas
estabelecidas no PMGIRS.
Art. 31. As cooperativas e associações de catadores deverão orientar seus
cooperados ou associados quanto à obrigatoriedade de:
I.

uso de Equipamentos de Proteção de Individual - EPIs;

II.

envio de relatório mensal contendo informações detalhadas da

produção,

vendas,

rateio

e

atualização

documental

da

Associação/Cooperativa;
III.

produção de relatórios sobre os rejeitos gerados de cada setor de

coleta;
IV.

realização de limpeza, asseio e organização da Unidade de Triagem a

fim de não promover a perda de materiais e a proliferação de vetores.

CAPÍTULO VIII – DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 32. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é o instrumento
de implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos e visa a integrar e
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orientar as ações dos agentes públicos e privados na adoção de medidas
indispensáveis à promoção da universalização dos serviços de coleta e destinação de
resíduos sólidos e garantia de salubridade ambiental, tendo como conteúdo mínimo:
I.

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e
as formas de destinação e disposição final adotadas, apontando as
causas das deficiências detectadas;

II.

objetivos e metas de imediato, curto, médio e longo prazo para a
universalização, soluções graduais e progressivas para o alcance de
níveis crescente de coleta, separação e destinação de resíduos sólidos
no Município, observando a compatibilidade com os demais planos e
políticas públicas do Município, do Estado e da União;

III.

proposição de programas, projetos, ações e iniciativas necessárias para
atingir os objetivos e metas da Política Municipal de Resíduos Sólidos,
com identificação das respectivas fontes de financiamento;

IV.

diretrizes e orientações para o equacionamento das condicionantes de
natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira,
administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das
metas e objetivos estabelecidos;

V.

identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do
art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;

VI.

identificação das possibilidades de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando,
nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;

VII.

identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento específico ou a sistema de logística reversa na forma do
observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como
as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;

VIII.

procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem
adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007 e Lei nº 12.305 de
2010.
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IX.

indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

X.

regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA
e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e
estadual;

XI.

definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gestão de resíduos
sólidos a cargo do poder público;

XII.

programas e ações para a participação dos grupos interessados, em
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de
baixa renda, se houver;

XIII.

mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda,
mediante a valorização dos resíduos sólidos;

XIV.

sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de
cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007 e Lei nº
12.305 de 2010.

XV.

meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito
local, da implementação e operacionalização dos planos de gestão de
resíduos sólidos e dos sistemas de logística reversa;

XVI.

ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa
de monitoramento;

XVII.

identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
prevê o horizonte de atuação de 20 (vinte) anos, devendo ser promovidas as devidas
revisões em prazo não superior a 10 (dez) anos, preferencialmente em períodos
coincidentes com os de vigência dos Planos Plurianuais.
Art. 33. O processo de elaboração e revisão do PMGIRS fundamenta-se na
divulgação em conjunto com os estudos que o embasam, o recebimento de
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sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e análise e opinião por
órgão colegiado.
Parágrafo único. A divulgação das propostas do PMGIRS e dos estudos deve ser
ampla, por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados,
utilizando os meios afins, como rádio, jornal e internet, seguida de debates por meio
de consultas ou audiências públicas

CAPÍTULO IX– DO CONTROLE SOCIAL
Art. 34. As atividades de planejamento, regulação e prestação dos serviços de coleta
e destinação de resíduos sólidos poderão estar sujeitas ao controle social, mediante
atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
§ 1º O controle social dos serviços públicos de coleta e destinação de resíduos
sólidos será exercido mediante adoção, entre outros, de um dos seguintes
mecanismos:
I.

debates e audiências públicas;

II.

consultas públicas;

III.

participação em órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação
da política municipal de resíduos sólidos, no seu planejamento e
avaliação e representação no organismo de regulação e fiscalização.

§ 2º As audiências públicas mencionadas no inciso I do § 1º deste artigo devem
ser realizadas de modo a possibilitar a maior participação popular possível.
§ 3º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que
qualquer pessoa, independentemente de interesse, tenha acesso às propostas e aos
estudos e possa se manifesta por meio de críticas e sugestões às propostas do Poder
Público, devendo tais manifestações serem adequadamente respondidas.
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Art. 35. São assegurados aos usuários de serviços públicos de coleta e destinação de
resíduos sólidos:
I.

o conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que
podem estar sujeitos, nos termos desta Lei, do seu regulamento e
demais normas aplicáveis;

II.

o acesso:
a. a informação de interesse individual ou coletivo sobre os serviços
prestados;
b. aos regulamentos e manuais técnicos de prestação dos serviços
elaborados ou aprovados pelo organismo regulador; e
c. a documentos regulares de monitoramento e avaliação da
prestação dos serviços editados pelo organismo regulador e
fiscalizador, quando aplicável.

Parágrafo único. O documento de cobrança pela prestação dos serviços de
coleta e destinação do resíduo sólido observará modelo instituído ou aprovado pelo
organismo regulador e deverá explicitar de forma clara e objetiva os serviços e outros
encargos cobrados e os respectivos valores, conforme definidos pela regulação,
visando o perfeito entendimento e o controle direto pelo usuário final.

CAPÍTULO X – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 36. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fiscalização do
atendimento aos contratos estabelecidos no âmbito desta Lei.
Art. 37. São infrações de limpeza urbana a ação ou a omissão das pessoas físicas ou
jurídicas que caracterizem inobservância aos preceitos desta lei, de seu regulamento
e das normas técnicas aplicáveis, fiscalizadas pela Secretaria de Meio Ambiente do
Município.
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§ 1º As infrações estão previstas no Art. 160 do Código Ambiental Municipal,
tipificadas de acordo com a Lei Federal n° 9.605/1998 regulamentada pelo Decreto
Federal n° 6.514/2008.
§ 2º O Município, ao constatar irregularidades previstas nesta Lei, poderá
notificar

o

responsável

para

realizar

a

remoção

de

resíduos

despejados

irregularmente e, em caso de seu descumprimento, poderá o próprio Município
prestar o serviço, com cobrança de seu para ressarcimento ao Município pelo serviço
prestado, o qual poderá ser exigido com a cobrança do IPTU e, não realizado o
pagamento, incluído em dívida ativa.
§ 3º Responderá pela infração quem, de qualquer modo, cometê-la, concorrer
para a sua prática ou dela se beneficiar.

CAPÍTULO XI– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAIS
Art. 38. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a partir da sua publicação.
Art. 39. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente e recursos do Fundo Municipal
de Meio Ambiente, suplementadas se necessário.
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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3. MINUTA DE DECRETO MUNICIPAL
Aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada
de

Resíduos

Sólidos

do

Município

de

Guarapuava (PMGIRS), que tem por objetivo
promover a universalização dos serviços de
limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos,
mediante o estabelecimento de metas e ações
programadas que deverão ser executadas em
um horizonte de 20 (vinte) anos e dá outras
providências.

O (A) PREFEITO (A) MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e considerando o disposto na Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010,
decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos do Município de Guarapuava que, a partir do diagnóstico da atual
situação dos serviços públicos de limpeza, estabelece diretrizes, objetivos, metas e as
ações a serem adotadas pelo Município para a melhoria da eficiência na prestação
dos serviços e para a sua universalização.
Parágrafo único. Constitui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos do Município de Guarapuava, o documento inserido no Anexo I deste
Decreto.
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Art. 2º. O PMGIRS deverá ser revisado, obrigatoriamente, no mínimo a cada 10
(dez) anos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

