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 INTRODUÇÃO 1.

A atual legislação brasileira que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

– PNRS, Lei Federal 12.305/2010 reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes 

para a gestão de resíduos sólidos no País.  

Dentre os instrumentos da PNRS estão os planos municipais, regionais, 

estaduais e nacional. A elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos é condição 

para os Estados terem acesso a recursos da União destinados à gestão de resíduos 

sólidos ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

O Estado do Paraná estabeleceu sua Política de Resíduos Sólidos no ano de 

1999 instituída pela Lei Estadual 12.493, posteriormente alterada pela Lei Estadual 

13.039 de 2001. Mesmo estabelecida antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos a 

Política Estadual atende às diretrizes propostas por ela. 

Nos anos de 2012 e 2013 o Paraná elaborou o Plano de Regionalização da 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PRGIRSU/PR e o Plano para a 

Gestão Integrada e Associada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU/PR, 

construídos a partir de recursos do Ministério do Meio Ambiente - MMA e coordenados 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA/PR.  

O Plano de Regionalização orienta as intervenções do setor de resíduos sólidos 

urbanos por meio da regionalização do Estado e a preparação para a implementação 

de soluções integradas e consorciadas. Além disso, define diretrizes e estratégias para 

a gestão de resíduos sólidos urbanos no Estado; estabelece vinte (20) regiões para 

gestão integrada dos resíduos e municípios polo de cada região; define metas, ações e 

prazos para gestão de resíduos sólidos urbanos; rotas tecnológicas para a gestão 

regionalizada; e custos de instalação e operação das rotas tecnológicas selecionadas. 

A partir desse Plano foi criado o Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos 
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Sólidos Urbanos - SEIRSU, sistema a ser alimentado pelos gestores estaduais e 

municipais com as informações de geração e gestão de resíduos sólidos. 

De maneira complementar aos instrumentos de gestão de resíduos sólidos no 

Paraná, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/PR configurará como um 

instrumento voltado ao olhar estratégico e ao equacionamento das grandes questões 

relativas à produção, tratamento e destinação dos resíduos sólidos do Estado, com o 

objetivo de orientar a atuação do governo, das trezentas e noventa e nove (399) 

municipalidades, assim como do setor privado. 

O PERS/PR terá vigência por prazo indeterminado e fornecerá subsídios para 

um horizonte de atuação de vinte (20) anos; com revisão periódica a cada quatro (04) 

anos. Todos os trezentos e trinta e nove (399) municípios do Estado do Paraná serão 

contemplados pelo presente Plano e de acordo com o Termo de Referência - TR, o 

PERS/PR levará em consideração sete (07) tipologias de resíduos, além da atualização 

das informações referentes aos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU:  

1. Resíduos Sólidos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico - RSan; 

2. Resíduos Sólidos Industriais - RSI; 

3. Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSS; 

4. Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição - RCC; 

5. Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris - RSA; 

6. Resíduos Sólidos de Serviços de Transportes - RST; 

7. Resíduos Sólidos de Mineração - RSM. 

Para tanto, com o intuito de estabelecer uma referência e criar uma identidade 

visual para cada tipologia de resíduo, foram criadas logomarcas, as quais são 

apresentadas na Figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Logomarcas das tipologias de resíduos sólidos abordadas no PERS/PR. 

Para atender ao exigido no TR, o PERS/PR tem sua elaboração estruturada a 

partir de quatro (04) metas: 

 Meta 1 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação; 

 Meta 2 - Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado; 

 Meta 3 - Estudos de Prospecção e Escolha de Cenários de Referência; 

 Meta 4 - Diretrizes e Estratégias para implementação do PERS/PR. 

A Meta 2 - Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado é composta por seis (06) 

Produtos/Relatórios - R e três (03) Produtos Parciais – RP: 

 R3 - Relatório contendo o Diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos; 

 R4 - Relatório contendo a Situação dos Resíduos Sólidos; 

 R5 - Relatório contendo a Caracterização Socioeconômica e Ambiental do 

Estado e Mapas; 

 R6 - Relatório e Mapa contendo as Atividades Geradoras de Resíduos 

Sólidos; 

 R7 - Relatório e Mapas contendo as Áreas de Disposição Final de 

Resíduos Sólidos e Áreas Degradadas por Disposição Inadequada; 

 R8 - Relatório Final do Panorama dos Resíduos Sólidos; 

 RP1 - Relatório contendo os critérios para seleção dos municípios a 

serem visitados; 
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 RP2 – Relatório contendo o resultado das 30 primeiras visitas técnicas 

municipais; 

 RP3 – Relatório contendo o resultado das visitas técnicas municipais. 

O presente documento refere-se ao R8 - Relatório Final do Panorama dos 

Resíduos Sólidos e tem o objetivo de apresentar agrupados os produtos elaborados 

na Meta 2, para traçar o Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado do Paraná. 

No Capítulo 2 deste documento é apresentada a metodologia utilizada para os 

estudos que originaram o Panorama dos Resíduos Sólidos, na sequência, no Capítulo 

3, é apresentada a caracterização socioeconômica e ambiental do Estado, realizada 

por meio do levantamento de informações secundárias nos diversos órgãos da 

administração pública federal e estadual. 

O Capítulo 4 aborda a gestão de resíduos sólidos nos âmbitos federal, estadual 

e municipal a partir do levantamento dos aspectos legais e dos principais atores 

institucionais envolvidos na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, assim como 

do levantamento de planos, programas, estudos e ações que possam ter relação com a 

questão da geração, destinação e disposição final de resíduos sólidos. 

Os Capítulos de 5 a 12 apresentam o panorama dos oito (08) tipos de resíduos, 

nos quais são descritas as legislações, os atores e responsabilidades, os instrumentos 

de planejamento, as iniciativas de educação ambiental, as atividades geradoras, a 

composição e a gração, a coleta e o transporte, o tratamento e a disposição final, os 

fluxos de resíduos, os problemas relacionados ao manejo, e os aspectos econômicos e 

financeiros relacionados a cada tipologia de resíduo. 

Além disso, o Capítulo 13 aborda a logística reversa no estado do Paraná, por 

meio da avaliação dos Termos de Compromisso e planejamentos de logística reversa 

apresentados à SEMA/PR. Por fim, o Capítulo 14 apresenta as áreas de disposição 

final de resíduos sólidos e áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos 

sólidos. 
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 METODOLOGIA 2.

A metodologia de levantamento de dados para o diagnóstico da situação atual 

dos resíduos sólidos do estado do Paraná contemplou dois (02) tipos de dados: 

primários, obtidos por meio de questionário preenchido pelos municípios e a realização 

de visitas técnicas; e dados secundários provenientes de outras fontes oficiais. 

A equipe de consultores do PERS/PR elaborou um questionário para obtenção 

de informações a respeito da gestão de resíduos sólidos no estado do Paraná; o qual 

foi enviado via e-mail aos representantes dos trezentos e noventa e nove (399) 

municípios paranaenses. O questionário desenvolvido contempla duzentas e cinquenta 

e cinco (255) questões sobre a forma de execução dos serviços envolvidos no manejo 

de resíduos sólidos urbanos – RSU, de resíduos sólidos dos serviços de saúde – RSS, 

de resíduos sólidos de construção civil – RCC, de resíduos sólidos dos serviços de 

transporte – RST e de resíduos sólidos dos serviços de saneamento – RSan; além de 

questionar a existência e a localização de áreas degradadas por disposição 

inadequada de resíduos. 

Para cada tipologia de resíduo mencionada, questionou-se a respeito das 

quantidades geradas, custos dos serviços, formas de tratamento e disposição final. O 

questionário foi enviado via e-mail para os representantes dos municípios no início do 

mês de julho/2017, primeiramente para os sessenta e seis (66) municípios 

selecionados para receberem as visitas técnicas do PERS/PR. Posteriormente, o 

questionário foi enviado para os demais municípios do Estado e o prazo máximo 

estabelecido para envio do questionário preenchido pelos municípios foi 31 de julho de 

2017. Para contemplar mais municípios, o prazo foi estendido para 28 de agosto de 

2017.  

Assim, a equipe do PERS/PR recebeu as respostas de cento e trinta e sete 

(137) municípios, sendo que desses, sessenta e seis (66) foram visitados. Esses dados 

primários são referenciados ao longo desse documento como “Questionários e 

Visitas, 2017”. 
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Além disso, o Consórcio Envex-Engebio realizou visitas técnicas nos municípios 

durante os meses de junho, julho e agosto de 2017. A definição dos critérios de 

seleção dos municípios que foram visitados foi realizada com intensa avaliação do 

grupo de Coordenação de elaboração do PERS/PR, uma vez que buscou-se selecionar 

municípios com perfis diferentes e representativos, para todas as tipologias de resíduos 

em estudo. 

Inicialmente, por intermédio de sugestões e apontamentos feitos pelos 

consultores da equipe técnica de elaboração do PERS/PR, de cada tipo de resíduo, 

foram elencadas variáveis de representação a serem utilizados para selecionar os 

municípios, posteriormente, as variáveis foram refinadas com contribuições do Comitê 

Diretor do PERS/PR. As variáveis foram planificadas, analisadas e normalizadas, com 

diferentes pesos e com objetivo de apontar, por meio da soma, os municípios que 

atingissem maior pontuação em cada região.  

No entanto, a seleção puramente baseada em números, tenderia a relacionar 

municípios com o mesmo perfil, o que prejudicaria a heterogeneidade da seleção. 

Nesse sentido, verificou-se a necessidade de criar uma nova forma de seleção que 

pudesse empregar municípios com diferentes perfis sociais, econômicos e 

demográficos.  

Após várias discussões entre a equipe técnica e contribuições do Comitê Diretor, 

foram estabelecidos mais dois (2) critérios de seleção: municípios com grande 

destaque em alguma tipologia de resíduo e uma seleção complementar baseada na 

diversidade de perfis e no interesse do município em receber a equipe do PERS/PR 

para realização da visita técnica. O mapa da Figura 2 apresenta os sessenta e seis (66) 

municípios visitados para elaboração do PERS/PR. 
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Figura 2: Localização e forma de seleção dos municípios selecionados. 

A metodologia das visitas foi dividida em duas (02) etapas: reuniões com os 

representantes dos municípios, que possuíssem envolvimento com a gestão de 

resíduos nos municípios; e visitas às áreas de interesse para a elaboração do 

diagnóstico do PERS/PR. As reuniões tiveram como roteiro os questionários enviados 

previamente, os quais foram preenchidos diretamente por representantes dos 

municípios ou com o apoio dos profissionais do Consórcio. Para cada visita realizada 

foram elaborados relatórios com informações complementares ao questionário 

apresentando locais, instalações e particularidades de cada um dos municípios.  
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Para complementar o estudo desenvolvido, também foram realizadas consultas 

a dados secundários provenientes de instituições governamentais e não 

governamentais, consórcios intermunicipais de resíduos sólidos e os atores de cada 

tipologia de resíduo, tais como: MMA, SEMA/PR, MP, FUNASA, IAP, SANEPAR, 

Conresol, CISPAR, entre outros, que serão apresentados ao longo desse documento 

para cada tipologia de resíduo. 
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 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO ESTADO 3.

3.1. Caracterização Ambiental 

A caracterização ambiental do estado do Paraná, aqui apresentada, reúne uma 

breve contextualização dos principais aspectos que influenciam diretamente a gestão e 

o gerenciamento de resíduos sólidos. Para isso, estudos de referência, com 

abrangência estadual, foram consultados e contribuíram para a elaboração do presente 

capítulo; sobretudo os desenvolvidos pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do 

Paraná - ITCG, pelo Instituto das Águas do Paraná – ÁGUAS/PR e pelo Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP, que além de contextualizar de forma geral os temas 

socioambientais, tem como finalidade fornecer subsídios para as futuras etapas do 

PERS/PR. Destaca-se que, recentemente, a Mineropar foi anexada ao ITCG. 

Como trata-se de um recorte regional, de abrangência estadual, os mapas do 

estado do Paraná que compõem este capítulo, apresentam subdivisões com base nas 

regiões do Plano de Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 

Paraná – PRGIRSU (2013), que dividiu o Paraná em vinte (20) regiões, conforme 

aponta o Quadro 1 e a Figura 3. Dessa forma, torna-se possível analisar a 

espacialização dos temas, tanto de forma geral, como regional.  

Quadro 1: Vinte (20) regiões do PRGIRSU. 

Nº Região 7 Jacarezinho 14 Foz do Iguaçu 

1 Umuarama 8 Toledo 15 Francisco Beltrão 

2 Paranavaí 9 Cascavel 16 Pato Branco 

3 Maringá 10 Campo Mourão 17 Guarapuava 

4 Apucarana 11 Ivaiporã 18 Irati 

5 Londrina 12 Telêmaco Borba 19 Curitiba 

6 Cornélio Procópio 13 Ponta Grossa 20 Paranaguá 
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Figura 3: Vinte (20) regiões do PRGIRSU. 
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3.1.1. Aspectos Físicos de Interesse 

Clima Regional 

O clima pode ser compreendido como resultado da ação conjunta de diferentes 

variáveis meteorológicas condicionadas pela formação de diversos padrões na 

superfície da Terra, sejam eles estáticos ou dinâmicos, dos quais determinam as 

tipologias climáticas regionais. O estado do Paraná é influenciado principalmente pela 

passagem de diferentes massas de ar. Os três (03) principais sistemas atmosféricos 

que atuam no território paranaense, conforme Monteiro (1968) e ilustrado pela Figura 4, 

são: 

i. Massa Tropical Atlântica - MTa, caracterizada por ser quente e úmida, 

atua constantemente durante o ano; 

ii. Massa Polar Atlântica - MPa, de características fria e úmida, também atua 

constantemente durante o ano, sobretudo no inverno;  

iii. Massa Equatorial Continental - MEc, quente e com formação em baixas 

latitudes próximas ao Equador e atuante durante o período de verão.  

Esses sistemas atmosféricos são responsáveis pela regência da dinâmica 

climática, de maneira que o encontro do ar frio proveniente do polo Sul (MPa) e o ar 

quente tropical (MTa) refletem na formação de sistemas frontológicos (Frente Fria e 

Frente Quente) com predominâncias de acordo com a sazonalidade e responsáveis 

pela instabilização atmosférica durante o ano (Monteiro, 1968). 

Segundo o IBGE (2002), o estado do Paraná, encontra-se sobre duas (02) 

unidades climáticas: Clima Tropical Brasil Central e, principalmente, Clima Temperado. 

Predomina no Paraná, sob o Clima Temperado, a tipologia climática mesotérmica 

branda, caracterizada como super-úmida e, portanto, sem período de estiagem 

definido, para o qual a temperatura média varia entre 10 e 15°C. Na unidade Tropical 

Brasil Central, predomina as tipologias do subquente, principalmente o super-úmido 

com temperaturas médias entre 15 e 18º em pelo menos um mês. Nas áreas mais altas 

do estado, predomina a tipologia mesotérmico mediano com temperaturas médias mais 

baixas, muitas vezes abaixo de 10º C.  
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Figura 4: Massas de ar no Brasil e classificação do clima no Paraná. 

Com relação aos elementos do clima, dados médios de trinta e três (33) 

estações do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, espalhadas por várias regiões do 

Paraná, normalmente com séries históricas superiores a trinta (30) anos, apontam que 

a média pluviométrica anual do estado é de 1.790 mm ao ano, com destaque para o 

alto índice pluviométrico durante o período de verão, quando há o predomínio da 

atuação da MTa, de forma que o aquecimento basal e a acentuação de instabilidade 

dessa massa de ar acarretam na elevação da ocorrência de eventos de precipitação 

atmosférica. Em contrapartida, o período de inverno é climatologicamente 

caracterizado pelas baixas temperaturas e redução significativa dos eventos de 

pluviosidade; como principais sistemas meteorológicos, em regência para a ocorrência 

da precipitação durante essa estação do ano, estão as frentes frias, com a ausência de 
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acumulados significativos. O Gráfico 1 apresenta as médias mensais de temperatura, 

precipitação, evaporação e umidade relativa do ar.  

 

Gráfico 1: Dados climáticos médios no Paraná. 
Fonte: Adaptado de IAPAR, 2017 - Elaborado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 
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Relevo 

O estado do Paraná está situado sobre três (03) unidades morfoestruturais 

principais: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar do Paraná e as 

Bacias Sedimentares Cenozoicas. Essas três (03) unidades são formadas por 

diferentes morfoesculturas, das quais se destacam no estado: a Serra do Mar 

Paranaense - de rochas cristalinas; o Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba; o 

Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa; o Terceiro Planalto ou Planalto de 

Guarapuava; a Planície Litorânea; e as Planícies Fluviais dos principais rios. Em virtude 

dessa formação, há uma grande diversidade de tipos de rochas e formas de relevo, 

com destaque para as rochas vulcânicas (basaltos) do Terceiro Planalto, as rochas 

sedimentares de várias formações do Segundo Planalto, as rochas cársticas no Vale 

do Ribeira e os aluviões e sedimentos recentes nas planícies fluviomarinhas. O 

primeiro mapa da Figura 5, apresenta as morfoestruturas e morfoesculturas do Paraná. 

Com relação a altimetria, o segundo mapa da Figura 5, mostra que o estado do 

Paraná possui, de modo geral, um declive de leste para oeste, com os pontos mais 

altos localizados na Serra do Mar e nas transições das unidades morfoesculturais como 

a Serrinha na região de Ponta Grossa (13) e a Serra da Boa Esperança (17) na região 

de Guarapuava. No noroeste do Estado, a planície do Rio Ivaí separa as regiões de 

Umuarama (1) e Paranavaí (2); um dos pontos de menor altitude na região. As 

diferenças altimétricas estão associadas sobretudo a gênese das rochas, aos 

processos morfodinâmicos e a intensidade do intemperismo físico e químico atuante ao 

longo de milhões de anos. 

Já o terceiro mapa da Figura 5 apresenta o Estudo de Vulnerabilidade 

Geoambiental, realizado pela Mineropar, que levou em consideração aspectos 

geológicos, geomorfológicos e pedológicos, com três (03) classes de vulnerabilidade: 

baixa, moderada e alta. As classes foram condicionadas a existência de processos 

como erosão, movimentos de massa, queda de blocos, movimentação de solo, 

inundações e contaminação de águas subterrâneas. As regiões 5, 6, 8 e 10 são as que 

apresentam menor vulnerabilidade. 
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Figura 5: Classificação do relevo, hipsometria e fragilidade geoambiental. 

Unidades Aquíferas 

Por fim, a Figura 6, apresenta as unidades aquíferas do Paraná com indicação 

geral do tipo de domínio em relação a porosidade das rochas existentes. Nessa figura 
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também é possível observar a abrangência das dezesseis (16) Bacias Hidrográficas do 

estado do Paraná com suas respectivas disponibilidades hídricas. 

 

Figura 6: Bacias Hidrográficas e Domínios Hidrogeológicos do Paraná. 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLERH/PR (2010), as 

maiores disponibilidades hídricas são registradas respectivamente nas bacias do 

Iguaçu, Ivaí, Piquiri e Tibagi. Tais bacias são as maiores do estado e conseguem 
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atender à crescente demanda de recursos hídricos para todos os setores produtivos 

como a indústria, saneamento e atividade agrossilvopastoril.  

3.1.2. Uso dos Recursos Hídricos 

Conforme apresenta o PLERH/PR (2010), e as outorgas válidas e em renovação 

analisadas até o ano base de 2017, disponibilizadas pelo AGUASPARANA, o uso das 

águas no estado, destina-se sobretudo aos setores de saneamento (44%), seguido do 

industrial (32%) e do agropecuário (19%). Conforme aponta o Quadro 2, o número de 

outorgas para o setor agropecuário corresponde mais de 40% das outorgas válidas e 

em renovação, no entanto, é no setor de saneamento, que são retirados os maiores 

volumes de água. O setor de saneamento, tem como principal finalidade, o 

abastecimento público da população, que por motivos operacionais, logísticos e de 

consumo, tende a captar maior quantidade de água em cada um dos seus pontos 

outorgados, conhecidos como mananciais superficiais (quando captado em rios ou 

minas) ou subterrâneos (quando captados em poços tubulares). Em geral, o regime de 

bombeamento para o setor de saneamento oscila entre dezoito (18) e vinte e quatro 

(24) horas por dia.  

Quadro 2: Número de outorgas e volume outorgado por hora e por dia classificados por uso. 

Usos 
Nº de 

Outorgas 
% do 
Total 

Volume Out. 
(m³/hora) 

% do 
Total 

Volume Out. 
(m³/dia) 

% do 
Total 

Adm. Públi. e Outros 1.300 13% 15.304 4% 228.157 3% 

Agropecuária 4.015 41% 94.612 26% 1.365.984 19% 

Comércio e Serviços 1.224 12% 7.820 2% 94.642 1% 

Industrial 2.060 21% 107.913 29% 2.290.521 32% 

Saneamento 1.200 12% 143.191 39% 3.168.499 44% 

Total 9.799 100% 368.840 100% 7.147.803 100% 

No setor agropecuário, o maior volume de água é captado no plantio de lavouras 

temporárias, na dessedentação de animais, na pesca e na aquicultura. No setor 

industrial, as atividades de maior consumo são na fabricação de papel, na fabricação e 

refino de açúcar e no abate e preparação de produtos de carne e pescado. Já no setor 

de comércios e serviços, as captações advêm sobretudo de estabelecimentos 

hoteleiros, comércio e varejo de combustíveis e comércio atacadista de matérias 

primas agrícolas. A Figura 7 e a Figura 8 espacializam o uso da água por finalidade em 
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cada município do Paraná; nota-se que em alguns municípios, a participação do setor 

de saneamento, que geralmente é expressiva na maior parte deles, é superada pelo 

setor agropecuário e industrial.  

 

Figura 7: Espacialização do número de outorgas de captação, volume outorgado e 
participação do setor de saneamento em cada município. 
Fonte: ÁGUAS/PR - Elaborado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 



  

 

 57 

 
57 

 

Figura 8: Espacialização da participação do volume outorgado de captação para 
diversos setores em relação ao volume total. 

Fonte: ÁGUAS/PR - Elaborado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Com relação ao lançamento de efluentes, os dados do Quadro 3, apontam que 

cerca de 2.900 m³ podem estar sendo lançados todos os dias nos corpos receptores do 

Estado. A vazão apropriada para a diluição desses lançamentos indicada nas outorgas 

de lançamento soma mais de 12.000.000 m³/dia. O setor de saneamento e o setor 
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industrial são os de maior representatividade na relação de outorgas de lançamento de 

efluentes. O setor agropecuário que utiliza 19% de toda a água captada, quase não 

registra volume de lançamento, pois grande parte da água consumida pelas atividades 

que compõe esse setor, destina-se a irrigação.  

Quadro 3: Número de outorgas e volume lançado e apropriado para diluição por uso. 

Usos 
Nº de 

Outorgas 
% do 
total 

Volume Out. 
de Lança. 

m³/d 

% do 
total 

Volume p/ 
diluição m³/dia 

% do 
total 

Adm. Pública e Outros 33 5% 109.510 4% 203.400 2% 

Agropecuária 5 1% 1.002 0% 6.666 0% 

Comércio e Serviços 44 7% 10.953 0% 70.991 1% 

Industrial 264 42% 1.087.397 37% 5.200.142 43% 

Saneamento 286 45% 1.707.567 59% 6.709.983 55% 

Total 632 100% 2.916.429 100% 12.191.182 100% 

No que diz respeito a vazão lançada em relação a concentração máxima 

permitida de Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, apresentada no Quadro 4, 

quase 40% da vazão lançada possui carga de DBO máxima permitida de até 30 mg/L e 

cerca de 36% da vazão lançada possui carga de DBO permitida entre 30 a 60 mg/L. Os 

setores industrial e de saneamento possuem lançamentos com cargas variadas, no 

qual o percentual se divide principalmente entre 30 a 60 mg/L e 60 a 90 mg/L. O setor 

de Administração Pública e outros, possuem quase 90% do seu volume lançado, 

enquadrado na classe de até 30 mg/L, o que representa menor carga poluidora 

despejada nos corpos hídricos. 

Quadro 4: Número de outorgas e volume lançado e apropriado para diluição por uso. 

DBO Limite Até 30 mg/L 30 a 60 mg/L 60 a 90 mg/L > 90 mg/L 

Usos 
Vol. Out. 

m³/d 
% do 
Uso 

Vol. Out. 
m³/d 

% do 
Uso 

Vol. Out. 
m³/d 

% do 
Uso 

Vol. Out. 
m³/d 

% do 
Uso 

Adm. Pública e 
Outros 

97.664 89,2% 4.472 4,1% 7.174 6,6% 200 0,2% 

Agropecuária 216 21,6% 786 78,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Comércio e 
Serviços 

2.280 20,8% 6.541 59,7% 1.283 11,7% 850 7,8% 

Industrial 501.420 46,1% 553.973 50,9% 15.637 1,4% 16.367 1,5% 

Saneamento 544.329 31,9% 477.683 28,0% 678.000 39,7% 7.555 0,4% 
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DBO Limite Até 30 mg/L 30 a 60 mg/L 60 a 90 mg/L > 90 mg/L 

Usos 
Vol. Out. 

m³/d 
% do 
Uso 

Vol. Out. 
m³/d 

% do 
Uso 

Vol. Out. 
m³/d 

% do 
Uso 

Vol. Out. 
m³/d 

% do 
Uso 

Todos os usos 1.145.909 39% 1.043.454 36% 702.095 24% 24.971 1% 

A Figura 9 espacializa as principais informações sobre os lançamentos de 

efluentes no Paraná, na qual é possível notar que em quase todas as regiões, há pelo 

menos um município com ampla participação do setor industrial no volume outorgado, 

o que indica a presença de grandes indústrias consumidoras de água. 
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Figura 9: Espacialização do volume outorgado para lançamento de efluentes e 
participação do setor de saneamento e industrial em relação ao total por município. 

Fonte: ÁGUAS/PR - Elaborado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 
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3.1.3. Uso dos Recursos Minerais e Direitos Minerários 

O estado do Paraná possui diversos recursos minerais que são explorados de 

diferentes formas e para as mais variáveis finalidades. O segmento dos minerais não 

metálicos é o de maior destaque no estado e segundo estudos da ITCG, possui 

importante participação na economia paranaense; em 2013 esse segmento respondeu 

por 4,3% do Valor Adicionado Fiscal - VAF da indústria de transformação, representou 

8,6% dos estabelecimentos industriais (3.069 estabelecimentos) e 5,2% do número de 

empregos industriais (38.611 empregos). 

Segundo dados do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM, 

existem 6.628 registros de processos minerários acumulados ao longo das últimas 

décadas que estão em diferentes fases de licenciamento. Considerando a 

regionalização proposta pelo PRGIRSU, a região de Curitiba (33%), Ponta Grossa 

(14%) e Irati (14%) concentram a maior parte desses processos. Os processos são de 

maioria para exploração de areia (43%), argila (11%), basalto (6%), calcário (6%), 

saibro (4%) e água mineral (4%). Em termos de extensão territorial, o total acumulado 

para todos os processos soma 1.404.736 hectares. O Quadro 5 apresenta as 

substâncias mais exploradas nas regiões do estado.  

Quadro 5: Substâncias mais exploradas por região proposta pelo PRGIRSU. 

Região (Nº Mapa) Substâncias Mais Exploradas 

Umuarama (1) e Paranavaí (2)  Areia, argila, cascalho 

Maringá (3) Basalto, areia, argila 

Apucarana (4) e Londrina (5) Basalto, areia, arenito, argila 

Cornélio Procópio (6) 
Areia, argila, arenito, carvão mineral, água 

mineral, diamantes e ouro 

Jacarezinho (7) Areia, argila, basalto, ouro e diamante 

Toledo (8), Cascavel (9), Campo Mourão (10), 
Foz do Iguaçu (14),  e Guarapuava (17) 

Basalto, argila, água mineral e areia 

Ivaiporã (11) Areia, argila, basalto, cobre e ferro 

Telêmaco Borba (12) Areia, diabásio, argila, diamante e ouro 

Ponta Grossa (13) Areia, calcários, talco, ouro e diamante 

Francisco Beltrão (15) Minério de cobre, basalto, água mineral 

Pato Branco (16) Basalto, saibro, minério de cobre e ametista 
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Região (Nº Mapa) Substâncias Mais Exploradas 

Irati (18) 
Areia, argila, arenito, minério de cobre, turfa e 

rocha pirobetuminosa 

Curitiba (19) 
Areia, calcários, dolomito, argila, saibro, 

granito, mármore, caulim, filito, ouro 

Paranaguá (20) Areia, saibro, minério de ferro e ouro 

Os mapas da Figura 10 espacializam as principais informações da atividade 

minerária no Paraná com indicação do valor da Compensação Financeira pela 

exploração mineral. 
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Figura 10 : Localização dos principais aspectos relativos a mineração no Paraná. 
Fonte: DNPM, 2017 
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3.1.4. Uso e Cobertura do Solo 

O uso do solo no estado do Paraná é notadamente utilizado para atividades 

agrossilvopastoris. De acordo com o mapeamento disponibilizado pelo ITCG, referente 

ao ano de 2002, a agricultura ocupa 67% das terras paranaenses, seguido dos usos 

para pastagem e campo (16%). O reflorestamento é outra importante cobertura que 

ocupa 5% do território paranaense, sobretudo nas regiões de Telêmaco Borba (12), 

Ponta Grossa (13) e Norte da Região de Curitiba (19). Os demais usos são: Cobertura 

Florestal (10%), Massas de Água ou reservatórios (1%) e Uso Misto (atribuído 

geralmente a perímetros urbanos) com 1 %. 

Segundo informações do PLERH/PR, a agricultura intensiva é utilizada em pelo 

menos metade da área agrícola do estado e ocupa a maior parte das áreas das bacias 

situadas no Oeste-Paranaense, tais como a Bacia do Rio Paranapanema 2 e a Bacia 

do Rio Paraná 3. Na Figura 11, nota-se que há duas (02) grandes faixas de alta 

produção agrícola no estado: 

a) a principal, do Oeste para o Nordeste abrange parcialmente as regiões 8, 

10, 4, 5, 6 e 7; 

b) e a outra, do Sudoeste ao Norte Pioneiro abrange as regiões 16, 17, 18, 

12 e 13. 

Os levantamentos do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual 

da Agricultura e Abastecimento - SEAB/DERAL em 2004 apontavam que os principais 

cultivos em solo paranaense naquela época eram a soja (normal), o milho (normal e 

safrinha), o trigo, o feijão (água e seca) e a cana-de-açúcar. Dez (10) anos depois, 

considerando dados da safra 2014-2015, essas mesmas culturas continuam como as 

mais cultivadas e representam mais da metade da área plantada. O PLERH/PR 

também aponta que o estado do Paraná consome cerca de quarenta (40) mil toneladas 

de agrotóxico anualmente.  

O uso do solo para pastagem e campo pode ser associado com o número de 

rebanhos existentes em relação a área total de cada município. Por meio dessa 

relação, o último mapa da Figura 11 mostra que as maiores densidades de cabeças 

estão na região de Toledo (8), Francisco Beltrão (15), Cascavel (9), Umuarama (1) e 

Paranavaí (2). O norte pioneiro também possui vários municípios com destaque nesse 
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segmento. Já com relação a cobertura florestal, os dados da SOS Mata Atlântica 

apontam uma área de aproximadamente 2.543.978 hectares de remanescentes 

florestais. Tal cobertura concentra-se principalmente na região 20, onde o relevo 

acentuado, associado a instrumentos de conservação como Unidades de Conservação, 

restringem o uso e ocupação e garantem maior proteção da vegetação nativa e melhor 

manutenção dos ecossistemas naturais. 



  

 

 66 

 
66 

 

Figura 11: Uso da terra e espacialização da área plantada anual e densidade de rebanhos 
nos municípios do Paraná. 
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3.1.5. Vocações Ambientais Estaduais 

A abordagem das vocações ambientais estaduais se dá pelo breve tratamento 

de temas relativos à caracterização ambiental, abordados nos subitens anteriores a 

este, ilustrando as potencialidades e restrições transversais que decorrem por meio da 

cobertura vegetal, dos recursos hídricos, dos recursos energéticos. Objetiva-se com 

este capítulo apesentar um breve panorama dos usos destes recursos naturais, 

ilustrando assim a situação atual e traçando um paralelo para os potenciais e restrições 

do estado do Paraná. 

Desde a sua colonização, o Paraná apresenta sucessiva redução de sua 

cobertura vegetal, tendo atualmente apenas 11% de remanescentes de sua mata 

original. Apesar de ter havido certa estabilidade nas taxas de desmatamento e até um 

tímido acréscimo de áreas com cobertura vegetal, esse último valor traz bastante 

apreensão sobre o futuro da biodiversidade paranaense. 

Historicamente, as regiões norte e oeste do estado apresentaram as maiores 

perdas do estoque de mata nativa e de sua fauna, em consequência da expansão das 

fronteiras agropecuárias, que foi mais intensa nessas áreas. Essa pressão é ainda 

bastante relevante, principalmente quando relacionada aos programas e políticas 

públicas de desenvolvimento, tanto na esfera federal como estadual (MOURA, 2004 e 

RIPPEL, 2005).  

Exemplo disso é o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que mesmo 

com uma atuação tímida no Paraná, direcionou seus investimentos na infraestrutura, 

elemento também relevante da Política de Desenvolvimento Econômico do Paraná 

(PDE), que inclui os incentivos nas produções agrícola e industrial. Essas ações estão 

relacionadas diretamente ao crescimento do agronegócio, para otimizar a infraestrutura 

de transportes para o melhor fluxo produtivo do Estado. Para um melhor entendimento 

da situação da cobertura florestal em cada tipologia de cobertura, resume-se da 

seguinte forma: 

i. A Floresta Estacional Semidecidual, que possui as maiores extensões 

(46% do território), hoje tem seus remanescentes restritos a 2,3% do 

território e sua maior reserva está localizada e protegida no Parque 

Nacional do Iguaçu; 
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ii. As Florestas de Araucária, ou Ombrófila Mista, encontram-se em risco 

ambiental, pois originalmente ocupavam cerca de 40% do território e 

atualmente restam 3% de remanescentes; 

iii. Dos Campos Naturais, com extensão original de 11,47%, restam 0,90% 

de remanescentes, configurando-se como o bioma com o pior indicador 

de conservação; 

iv. Situação positiva ocorre na Floresta Atlântica, presente em grandes 

extensões da Serra do Mar e na Planície Litorânea, a qual possui ainda 

cerca de 77% de sua vegetação. Essa formação estendia-se 

originalmente em 4,5% do território e atualmente conta ainda com uma 

parcela significativa de sua cobertura nativa, isto é, aproximadamente 3% 

de todo Paraná. (BESSA JR. et al., 2010) 

Da cobertura vegetal remanescente, grande concentração ocorre em diversos 

pequenos maciços no interior do estado e, em maior concentração, no litoral do estado, 

conforme  Figura 12. São inúmeros os fragmentos distribuídos nas regiões norte e 

oeste do estado, local onde os desmatamentos deram lugar à agricultura e à pecuária. 

A baixa conectividade dos remanescentes implica em sérias consequências, tanto 

fisiográficas como econômicas, principalmente nas áreas do Arenito Caiuá, onde houve 

uma grande perda de solos pela erosão. 

Em um recorte por bacia hidrográfica, destacam-se as do Ribeira, Médio Iguaçu 

e Baixo Iguaçu, com índices de cobertura vegetal remanescente que variam de cerca 

de 10% a 25%. Em posição intermediária têm-se as bacias do Ato Iguaçu, Alto Ivaí e 

Alto Tibagi, com percentual de 5,72% a 10,0% da área total com cobertura vegetal 

remanescente. 

De forma geral, as bacias hidrográficas com intenso uso agrícola estão 

associadas às terras com maiores aptidões dos solos e apresentam-se como as áreas 

mais críticas no que se refere à ausência de cobertura vegetal nativa, necessitando de 

medidas urgentes de recuperação da vegetação. Nessa situação, com percentagens 

abaixo de 8%, estão as bacias Baixo Tibagi, Baixo Ivaí, Piquiri, Paraná 1, 2, e 3, 

Pirapó, Cinzas, Itararé e Paranapanema 1, 2, 3 e 4 (BESSA JR. et al., 2010). 



  

 

 69 

 
69 

 

Figura 12: Remanescentes de Mata Atlântica no estado do Paraná. 

O estado do Paraná detém solos com alto potencial produtivo e baixa fragilidade, 

com predominância de Latossolos (31,5%), seguido dos Neossolos e Argissolos, 

representando respectivamente 23,1% e 15,8% do Estado (MELO et al., 2014). Os 

mesmos autores, analisando informações sobre declividade, erosão e potencial de 

conflito, realizam uma classificação dos solos do estado em categorias de fragilidade. 

Conclui-se que a maior parte dos solos do Estado possui de fraca a muito fraca 

fragilidade, em função da predominância dos grupos dos Latossolos e Argissolos. Os 

mapas de fragilidade potencial e aptidão do solo conflitaram-se em parte da avaliação 
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total num somatório de 28,9%; apenas em 6,0% da área se observou conflito alto, 

demonstrando-se a confortável situação em relação à produção sustentada nos solos. 

O intenso uso agrícola, corroborado pelo exposto no item 2.4 e pelos 

(baixíssimos) índices de cobertura vegetal remanescente, denotam que a fronteira 

agrícola no estado do Paraná não tem para onde se expandir. Dessa forma, torna-se 

claro que a expansão da agropecuária não depende de mais desflorestamento, mas 

sim de intensificação da produção – como preconiza a clássica teoria sobre o uso da 

terra de Johann von Thünen (1826) em que à terra é atribuído o uso que lhe dá o 

melhor retorno1. 

Pela teoria de Von Thünen, conforme a atualização de ANGELSEN (2007), a 

adoção de tecnologias poupadoras de terra associadas à acréscimos de custos de 

produção só ocorrem quando a terra é um fator de produção escasso, ou seja, quando 

os custos de oportunidade de sua ocupação sejam suficientemente elevados. A 

conclusão do autor, de forma bastante sintética, é que uma mudança inicial na 

rentabilidade marginal do solo em um determinado local gera repercussões pelos 

demais usos que a àquele se comparam de forma relativa. Assim sendo, certas 

mudanças nos preços de insumos (de acordo com a tecnologia) podem modificar ou 

até mesmo reverter o efeito inicial de poupar terra que a princípio uma melhor 

tecnologia teria. 

Pela dinâmica de “terra de fronteira”, nota-se que o Estado do Paraná supera a 

fase de expansão, notadamente por já ter atingido os limites de terras cuja 

rentabilidade marginal é maior. No caso, resta aos produtores adotar novas tecnologias 

(quando não acarretam em acréscimos significativos de custos) e substituição de usos 

(quando há uma valorização da terra para outros fins, fazendo com que seu custo 

marginal suba). 

A discussão sobre a rentabilidade marginal da terra e sua interação com 

tecnologias foi enriquecida pela teoria de MATHER (1998) sobre a transição florestal. 

                                            
1
 Segundo von Thünen: Uma mudança de cobertura florestal é explicada como resultado de mudanças 

no retorno econômico da terra com floresta contra a mesma terra com outros usos (não-florestais). A 
determinação do retorno econômico da terra é uma função combinada entre suas propriedades físicas e 
de localização, sendo que a distância até os centros consumidores está a ela negativamente 
correlacionada. Se uma mudança de preços relativos dos produtos agrícolas ocorre, há um aumento na 
rentabilidade deste determinado uso, que tende a se expandir para locais onde os usos da terra são 
menos rentáveis. 
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Segundo o autor, há um processo de transição entre usos do solo passando de 

contração florestal para a expansão de áreas de florestas seguindo os aumentos da 

adaptação agrícola à qualidade da terra. O fator fundamental da teoria é que existe um 

ajustamento progressivo da agricultura em relação à capacidade da terra, cujas 

consequências se rebatem nas floretas em primeiro momento exigindo grandes áreas 

(e a redução das florestas) e, após a adoção de tecnologias e especialização do uso do 

solo, uma retração nas áreas cultivadas e retorno de áreas de floresta.  

Segundo a teoria da transição florestal, a agricultura localiza-se em terras de 

melhor qualidade, onde há possibilidade de aumentos na produção por conta de um 

determinado conjunto de insumos. Áreas menos rentáveis, assim, seriam liberadas 

para ações de reflorestamento ou ainda de recuperação natural. 

BARRETTO et al. (2013) investigou, com base em metodologia de grande 

complexidade e interação entre informações geográficas e dados dos censos 

agropecuários nacionais (1975, 1996 e 2006), a teoria da transição florestal no Brasil. 

As conclusões mostram que nas áreas agrícolas consolidadas, como é o caso do 

estado do Paraná, a intensificação do uso da terra coincidiu com a contração de áreas, 

seja de ambas pastagens e lavouras, ou ainda da expansão de terras agrícolas em 

detrimento das pastagens. Nas regiões Sul e Sudeste, as mais consolidadas do país, 

notou-se redução da área total sob agropecuária em onze (11) milhões de hectares 

entre 1996 e 20062.  

Essas conclusões oferecem suporte, segundo os próprios autores (BARRETTO 

et al., 2013), à tese de que os avanços tecnológicos permitem a redução das áreas 

cultivadas e/ou sob pastagens em locais consolidados, ou seja, onde a terra é um 

recurso escasso seja pela substituição de áreas de pastagem pela agricultura, seja 

pela redução de ambas atividades. Ademais, notam que há uma expansão e 

movimento gradual da fronteira agrícola em direção ao interior (Cerrado) do Brasil, 

justo porque os avanços tecnológicos causam incentivos à expansão de fronteiras 

agrícolas em locais onde a terra não é escassa a ponto de seu custo marginal impedir 

o desmatamento. 

                                            
2
 Já para as regiões não consolidadas, notavelmente as áreas de Brasil Central e Norte, a intensificação 

do uso da terra ocorreu de forma concomitante à expansão de terras agrícolas. Durante o período de 
1996-2006, notou-se uma expansão de nove (09) milhões de hectares nesta região de fronteira agrícola. 
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Por fim, e de especial interesse ao estado do Paraná, tem-se que os autores 

revelam um possível início do ciclo de retração de áreas agrícolas e de pastagens, de 

acordo com a teoria de transição florestal e, consequente liberação de área para 

recomposição florestal no Sul e Sudeste, principalmente no bioma Mata Atlântica. 

Pode-se concluir, portanto, que as atuais técnicas agropecuárias disponíveis permitem 

melhor aproveitamento dos recursos naturais e maiores índices de produtividade. 

Conforme o estudo Indicadores de Sustentabilidade Ambiental (IPARDES, 

2010), sobre os dados do Censo Agropecuário do IBGE (2006), a lotação de pastagens 

no estado do Paraná pode ser melhorada consideravelmente. Considerando que a 

lotação do Paraná, de 2,09 UA/ha, passe para 3,37 UA/ha (índice registrado na região 

da bacia do Paraná 3), bastariam 2,9 milhões de hectares para pastagens, ao invés 

dos 4,7 hoje ocupados para o mesmo efetivo bovino, que é de 9.804.254 cabeças. Isso 

significa uma sobra de 1,8 milhão de hectares, os quais, somados aos 290.760 

degradados, inteiram 2.083.494 hectares para uso diverso, tais como: APP ou 

agricultura. 

Quanto aos recursos hídricos, conforme já abordado no item 3.1.2, o estado do 

Paraná detém relativa abundância. Segundo o relatório de Conjuntura dos recursos 

hídricos no Brasil (ANA, 2013), o estado conta com diversos cursos d’água que 

superam em volume os 30 m3/s. 

Essa disponibilidade é contrastada com demandas significativas para consumo 

humano, dessedentação animal e outros usos, como o industrial3. Não obstante, o 

contraste entre a oferta de água e sua demanda ocorrem em situação muito crítica em 

poucos locais do estado. Um destes locais é justamente a Região Metropolitana de 

Curitiba, que concentra um grande contingente populacional em uma área de 

nascentes com menor disponibilidade. Outra área classificada pela ANA (2017) como 

muito crítica é o litoral do Estado. A Região Metropolitana de Maringá também conta 

                                            
3
 A disponibilidade hídrica é calculada pela vazão de estiagem, ou seja, pelo período de menor 

disponibilidade hídrica, pois é esse o momento crítico que se tem, de forma sazonal ou com 
probabilidade de ocorrência que represente um grau aceitável de risco para a gestão das águas. Por 
padrão da ANA (2017), essa vazão de estiagem é considerada como a vazão que atinge um grau de 
permanência de 95% do tempo – ou seja, trata-se da vazão mínima que se pode esperar ter no curso 
d’água em 95% do tempo (Q95%). O balanço hídrico quantitativo considera as demandas de retirada para 
os usos consuntivos, ou seja, as atividades humanas que consomem água. Novamente tendo os dados 
da ANA (2017) como fonte, as demandas consuntivas consideradas no balanço hídrico são as industriais 
e de irrigação (atualizadas até 2014), a de abastecimento urbano e dessedentação animal (atualizadas 
até 2013). 
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com menor produção hídrica em relação à sua demanda, o que torna a área como 

muito crítica. Tem-se, adicionalmente, uma situação muito crítica no município de 

Cascavel. A última região do estado com situação muito crítica em relação à 

quantidade de água é em torno da cidade de Jacarezinho, no nordeste do estado.  

Não obstante a boa disponibilidade hídrica em geral, por outro lado, o elevado 

grau de urbanização, a densidade populacional e os usos múltiplos das águas levam 

ao comprometimento da qualidade das águas notadamente para o abastecimento 

doméstico. O principal problema está na qualidade das águas para abastecimento das 

áreas urbanas, tanto dos sistemas superficiais como dos subterrâneos; esses têm 

sofrido impactos negativos de várias magnitudes, tais como despejo de esgotos 

domésticos não tratados, despejo de resíduos sólidos e descarga de substâncias 

industriais com elevado potencial poluidor. 

A capacidade de assimilação das cargas poluidoras pelos corpos d’água é 

calculada pela Agência Nacional de Águas (2017) levando-se em conta a carga de 

esgoto doméstico gerada4. Observa-se no Paraná que os trechos iniciais do rio Iguaçu 

encontram-se em situação ruim, onde o aporte de carga poluidora supera em no 

mínimo cinco (05) vezes a capacidade de diluição. Já o médio curso do rio Iguaçu, 

assim como os rios Negro, na fronteira com o estado de Santa Catarina, Tibagi e Ivaí 

se encontram em situação similar, porém menos intensa (onde a carga poluidora é de 

uma (01) a cinco (05) vezes maior do que a capacidade de diluição). 

Já os corpos d’água nas áreas rurais estão sujeitos a outros impactos, 

diretamente relacionados ao lançamento de produtos utilizados na agricultura, como 

agrotóxicos e fertilizantes, a poluição por dejetos animais, a construção de barragens, a 

erosão de solos; fatores esses que implicam na redução da biodiversidade aquática e 

afetam a saúde humana. Trata-se, inclusive, de impacto que carece de monitoramento 

abrangente e sistemático, pois são poluições de origem difusa e de difícil correlação 

entre causa-efeito.  

                                            
4
 Essa carga é, por sua vez, calculada com base na população urbana de cada município (informação 

censitária), e desse valor são subtraídos os volumes tratados de esgoto doméstico, segundo dados do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, complementados com informações do 
Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB (IBGE, 2008). Quanto à carga orgânica assimilável pelos 
corpos d’água, a estimativa da ANA (2017) é realizada considerando-se o enquadramento padrão na 
Classe 2 que, segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, preconiza como concentração limite máxima 
de DBO5,20 o valor de 5 mg/L. 
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Segundo Silva et al. (2003) os maiores desafios a serem enfrentados no que diz 

respeito à gestão das águas são:  

i. melhorar a qualidade da água nas Regiões Metropolitanas e promover o 

re-uso da água;  

ii. garantir a proteção dos mananciais de abastecimento;  

iii. melhorar a qualidade da água nos rios das regiões rurais com intenso uso 

agrícola. 

Estes três (03) desafios são corroborados por Bessa Jr. et al., 2010, como 

relevantes ao estado do Paraná. Outro parâmetro a ser avaliado é o uso dos recursos 

hídricos para a produção de energia no Paraná. Atualmente, as maiores usinas 

hidrelétricas encontram-se distribuídas pelas sub-bacias do Baixo Iguaçu, Médio 

Iguaçu, Paranapanema 1 e 3. 

Já as Pequenas Centrais Hidroelétricas - PCHs e Usinas Termoelétricas - UTEs 

encontram-se distribuídas pelo interior do estado, onde apesar do grande número de 

usinas, a potência gerada não é tão expressiva quanto a das grandes usinas 

hidrelétricas. Ainda, encontram-se pelo centrosul do estado as Centrais Geradoras de 

Energia - CGHs (bem como a única usina eólica do Paraná encontra-se no município 

de Palmas), conforme ilustra a Figura 13. No total, a potência gerada pelas usinas 

hidrelétricas, pequenas centrais de energia e centrais geradoras de energia, representa 

93% da energia produzida no Paraná. 

Segundo EPE (2015), a Região Hidrográfica do Paraná conta com 35,1 GW de 

potencial hidrelétrico em operação. Nota-se que a RH-Paraná supera as fronteiras do 

estado homônimo, embora as conclusões se reflitam diretamente sobre o 

aproveitamento deste potencial energético dos rios paranaenses. O potencial 

inventariado na RH-Paraná é de 7,7 GW, rendendo um coeficiente de aproveitamento 

de 82%. Guarda-se a noção de que novos inventários podem ser desenvolvidos ou 

revisados ao longo do tempo, podendo modificar os números apostos. 

Haja vista que o sistema nacional é interligado, as leis da microeconomia 

indicam que os maiores aproveitamentos hidrelétricos são sempre os de menor custo 

marginal (por unidade de energia gerada), independente de sua localização 



  

 

 75 

 
75 

(considerando-se a abstração da necessidade de se implantarem novas linhas de 

transmissão). Dessa forma, os próximos aproveitamentos hidrelétricos na RH-Paraná 

deverão ser de menor porte.  

 

Figura 13: Distribuição de Usinas Hidrelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas e 
Centrais Geradoras Hidrelétricas no estado do Paraná. 

O restante da energia é produzido a partir de usinas termelétricas e eólicas, que 

representam 7% da energia total produzida. As bacias com a maior produção de 

energia são as sub-bacias de Baixo e Médio Iguaçu, Paraná 3, seguida do Alto Iguaçu, 

Alto Tibagi, Paranapanema 3 e Paranapanema 1. A Bacia do Iguaçu concentra 45% da 
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produção de energia e 36% é produzida na sub-bacia Paraná 3, enquanto as sub-

bacias do Paraná 1 e 2 e Paranapanema 2 não produzem nenhuma energia (BESSA 

JR. et al., 2010). 

Este grande potencial hidrelétrico já instalado e em operação no estado do 

Paraná traz um balanço superavitário entre a produção e a demanda de energias 

renováveis (IPARDES, 2010). Além da energia hidrelétrica, o Estado conta com um 

potencial aproveitamento de energia eólico. Embora a única usina eólica instalada 

situe-se em Palmas, segundo a ABSOLAR outros dois complexos devem ser em breve 

instalados, sendo um deles em Marmeleiro, sudoeste do Estado, e outro em Carambeí, 

nos Campos Gerais. O primeiro com trinta e dois (32) aerogeradores e o segundo com 

trinta (30)5. 

Outra potencial fonte geradora de energia elétrica de alto potencial no estado do 

Paraná é a fotovoltaica. Tiepolo et al. (2016), com base no Atlas Fotovoltaico 

Brasileiro6, conclui que o estado do Paraná detém excelente potencial para a geração 

de energia solar, potencial este que é comparável ao de Portugal e superior aos 

demais vinte e nove (29) países pesquisados, sendo ainda aproximadamente 59% 

superior à média apresentada na Alemanha, pais com a maior capacidade instalada. 

3.1.6. Áreas Especiais ou Reguladas por Legislação Específica 

As áreas especiais ou reguladas por legislação específica são áreas que, em 

virtude de suas características geográficas e/ou socioambientais, possuem manejo 

regulamentado, muitas vezes com restrições ao uso e ocupação, cuja gestão 

geralmente é feita pela esfera nacional, por meio de órgãos como o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais - IBAMA, Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, entre outros. Nesse 

sentido, considerou-se como áreas especiais ou reguladas por legislação específica: as 

unidades de conservação e áreas prioritárias para conservação da biodiversidade; as 

                                            
5
 Disponível em: http://www.absolar.org.br/noticia/noticias-externas/especialistas-debatem-no-parana-

incentivos-fiscais-e-o-crescimento-do-setor-de-energia-eolica.html 
6
 O Atlas utiliza os mesmos critérios da Comissão Europeia, o qual é composto por um conjunto de 

mapas com valores de Irradiação e de Produtividade Estimada Total Anual, Média Diária Sazonal e 
Média Diária Mensal. 
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terras indígenas e assentamentos rurais; as comunidades tradicionais como os 

quilombolas e caiçaras; os sítios arqueológicos e as áreas de fronteira. 

Instrumentos de Gestão Territorial com Vistas a Conservação da Natureza  

Os instrumentos de gestão territorial com vistas a conservação da natureza são 

alternativas para compatibilizar a ocupação humana com a conservação da 

biodiversidade e garantir a sobrevivência e a efetividade das áreas naturais protegidas 

em consonância com as atividades humanas, por meio de ações no território (ICMBio, 

2017). Tais instrumentos incluem áreas como Unidades de Conservação, Áreas 

prioritárias para Conservação da Biodiversidade, Mosaicos, Corredores Ecológicos, 

entre outras categorias que precisam ser observadas no que tange ao planejamento do 

território. 

De modo geral, as Unidades de Conservação – UCs são porções do território 

nacional dotadas de características naturais de relevante valor, de domínio público ou 

privado, legalmente instituídas pelo Poder Público com objetivos e limites definidos e 

sob regimes especiais de administração, às quais aplicam-se garantias adequadas de 

proteção (IBAMA, 1997). Nesse sentido, o Governo Federal, por meio da Lei nº 

9.985/00, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, com os 

seus artigos regulamentados pelo Decreto nº 4.340/02 e pelo Decreto nº 6.848/09. A 

Lei do SNUC estabelece os critérios e as normas para criação, implantação e gestão 

de Unidades de Conservação, considerando dois (02) grupos de categorias com 

características distintas e restrições diferenciadas quanto ao uso e proteção de 

recursos naturais, que podem ser geridas por entidades federais, estaduais ou 

municipais, tais como: unidades de Proteção Integral, mais restritivas e com menor 

grau de permissividade e unidades de Uso Sustentável, mais flexíveis e com maior 

grau de permissividade.  

No âmbito estadual, a entidade autárquica incumbida para esse fim é o IAP, 

instituído por meio da Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho de 1992. O Governo do 

Estado do Paraná por meio da Lei Estadual nº 11.054/95, que dispõe sobre a Lei 

Florestal do Estado do Paraná, no Art. 16 estabelece que os objetivos e a classificação 

das Unidades de Conservação da natureza no estado do Paraná serão concorrentes 
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com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conforme dispuser a legislação 

federal em vigor.  

Nesse sentido, de acordo com os dados do IAP, Quadro 6, situam-se no estado 

do Paraná, dez (10) UCs federais que somam 1.363.081 hectares, sessenta e oito (68) 

UCs estaduais que somam 1.205.632 hectares e cento e doze (112) UCs municipais 

que somam 28.913 hectares. Das UCs estaduais, quarenta e cinco (45) são de 

Proteção Integral (89.493 hectares) e vinte e três (23) são de Uso Sustentável 

(1.116.085 hectares). Além das UCs, o Paraná registra duzentos e trinta e nove (239) 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs, duzentos e vinte e nove (229) 

geridas na esfera estadual e quinze (15) na esfera federal. Juntas as RPPNs ocupam 

quase 54.000 hectares no estado e estão espalhadas por mais de noventa e três (93) 

municípios em todas as regiões. Existem ainda, mais cento e setenta e sete (177) 

RPPNS de gestão municipal, que ocupam mais de 42.800 hectares e possuem grande 

importância local, sobretudo, na oferta de áreas verdes e auxílio na composição de 

corredores ou mosaicos ecológicos.  

Quadro 6: Unidades de Conservação e RPPNs no Paraná. 

Tipo Unidades de Conservação RPPNs 

Gestão Qtde Hectares Qtde Hectares 

Federal 10 1.363.081 15 7.979 

Estadual 68 1.205.632 229 46.056 

Municipal 112 28.913 117 42.800 

Fonte: IAP, 2017 

De forma indicativa, mas ainda no que concerne aos mecanismos para 

assegurar a biodiversidade dos biomas brasileiros, o Ministério do Meio Ambiente - 

MMA, instituiu formalmente por meio do Decreto nº 5.092 de 21/05/2004, as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade, que podem ser utilizadas como instrumento de política pública com 

vistas ao apoio na tomada de decisão, de forma objetiva e participativa, no 

planejamento e implementação de ações como criação de unidades de conservação, 

licenciamento de empreendimentos, fiscalização e fomento ao uso sustentável. No 

Paraná, de acordo com os dados do MMA, 4.349.255 hectares de terra são indicadas 

como áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, sendo 35% destas 
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consideradas de importância extremamente alta, 48% de importância muito alta e 18% 

de importância alta.  

Como forma de potencializar a conservação em UCs, foi instituído o ICMS 

Ecológico, pela Lei Estadual Complementar nº 59/1991, importante instrumento de 

ação política e compensação financeira que visa estimular ações em prol da 

conservação da biodiversidade, dos solos e da melhoria da qualidade da água. A 

compensação é feita por meio de repasses de recursos financeiros aos municípios que 

abrigam em seus territórios UCs, Áreas Protegidas e/ou Mananciais (LOUREIRO, 

2002). No Paraná, os valores possuem metodologia de cálculo e são realizados pelo 

IAP e repassados mensalmente; os valores não são fixos e podem oscilar por 

diferentes motivos, tais como: pela variação da arrecadação do ICMS pelo estado; 

pelas características do dinamismo econômico da região; pela inclusão de novos 

municípios no sistema; estrutura ecológica da paisagem regional e municipal; e pela 

melhoria dos índices ambientais de cada município (DIAS, 2007, p. 82).  

Conforme apontam os dados do IAP (2012-2014), apresentados no Quadro 7, o 

valor do ICMS Ecológico total repassado para os municípios tem aumentado a cada 

ano, chegando a quase dobrar nesses últimos cinco (05) anos. Em 2012, o valor 

repassado foi de apenas noventa (90) milhões de reais e cresceu em média 11% ao 

ano nos anos seguintes. O grande aumento ocorreu na comparação entre 2015 (cerca 

de R$ 126 milhões) e 2016 (pouco mais de R$ 162 milhões), período no qual, o 

aumento foi superior a 25%.  

Quadro 7: Valores repassados por ano no estado e municípios com maiores repasses em 
2016. 

Ano Valor total (R$) Variação (aa)  Município Repasse em 2016 

2012 89.930.081,61 -  São Jorge do Patrocínio  R$ 9.023.615,00  

2013 104.714.837,75 16%  Antonina  R$ 5.782.679,00  

2014 115.361.967,65 10%  Céu Azul  R$ 5.428.951,00  

2015 125.687.613,61 9%  Guaraqueçaba  R$ 5.183.054,00  

2016 162.285.463,62 29%  Alto Paraíso  R$ 5.069.136,00  

A Figura 14, mostra a distribuição das Unidades de Conservação, RPPNs 

federais, Áreas Prioritárias para conservação e valores de ICMS ecológico repassados 

pelos municípios. Nota-se a grande concentração de unidades de conservação na 
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região 20, situada no litoral e na região 13 nos Campos Gerais. Alguns municípios que 

abrigam unidades de conservação não possuem repasses expressivos de ICMS 

Ecológico, ao passo que os municípios do extremo oeste do estado, e também do 

litoral, são os que recebem os maiores repasses desse imposto.  

 

Figura 14: Instrumentos de Gestão Territorial para conservação da natureza. 
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Comunidades Tradicionais e Assentamentos Rurais 

O reconhecimento das comunidades tradicionais tem avançado nos últimos 

anos, mas ainda é alvo de muitas controvérsias sobretudo no que diz respeito a quais 

grupos podem ser considerados como “tradicionais”. No Paraná, cita-se como 

comunidades tradicionais, os povos com representatividade no Conselho de Povos 

Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná – CPICT/PR, tais como, os 

indígenas, as benzedeiras, as comunidades quilombolas, os caiçaras, os cipozeiros, os 

faxinais e os ilhéus. A legislação brasileira define as comunidades tradicionais por meio 

do Decreto n° 6040/2007, como grupos culturalmente diferenciados que se 

reconhecem como tais e que possuem formas próprias de organização social, os quais 

se utilizam do território e seus recursos naturais como condição para a reprodução de 

suas culturas, por meio das práticas geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 

2007).  

Na literatura há diferentes conceitos sobre cada uma das comunidades e por 

isso, para o presente estudo, optou-se por considerar as definições gerais expostas 

pelo Portal Ypadê, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, que foram resumidas, 

conforme mostra o Quadro 8.  

Quadro 8: Descrição geral das principais comunidades tradicionais no Paraná. 

Comunidade Descrição geral Registros 

Quilombolas 

Grupos étnicos predominantemente constituídos pela 
população negra rural ou urbana, que se autodefinem a 
partir das relações com a terra, o parentesco, o território, 

a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais 
próprias. 

36 certificados (Mais 
de 3.000 pessoas) e 
5 Não Certificados 

Faxinais 

Povos que fazem uso socializado das terras e defendem 
a ideia de pertencimento e memória comum. A 

organização da vida cotidiana é baseada no uso e gestão 
comunal das terras e dos recursos naturais e nas 

relações e laços de solidariedade. 

25 regulamentados e 
mais de 200 sem 
regulamentação 

Ilhéus 

Refere- se aos ribeirinhos e pescadores artesanais que 
habitavam/habitam as ilhas do Rio Paraná na época da 
construção da represa de Itaipu. Sua cultura é baseada 
na plantação de alimentos para subsistência e na pesca 

artesanal. 

23 Locais na Região 
do Rio Paraná 

Caiçaras 

Comunidades tradicionais geralmente litorâneas, fruto da 
miscigenação entre indígenas e colonizadores, que ainda 

vivem em contato íntimo com a natureza e são 
dependentes da pesca. 

3 registros em 
Guaratuba 
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Comunidade Descrição geral Registros 

Cipozeiros 

Descendentes de colonizadores de origem europeia 
(alemães, poloneses, italianos e portugueses) que vivem 
em pequenas propriedades na área rural e sobrevivem 

basicamente do trabalho com o cipó. 

30 locais na região 
litorânea 

Fonte: Portal Ypadê, 2017. 

Na Figura 15, é possível observar a espacialização das comunidades 

tradicionais e o panorama geral dos Assentamento Rurais, locais que embora não 

sejam considerados como “tradicionais”, visam estabelecer uma relação do homem 

com a terra de forma semelhante, isto é, com exploração da terra para o sustento das 

suas famílias e emprego exclusivamente da mão de obra familiar.  
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Figura 15: Comunidades tradicionais e assentamentos rurais no Paraná. 

Com relação aos indígenas, as etnias existentes no estado, são: Guarani, 

Guarani Kaiowá, Guarani Mbya, Guarani Nhandeva, Kaingang e Xetá. Os índios das 

etnias Guaraní e Kaingang são os mais comuns e estão espalhados por todo o Paraná. 

As maiores aldeias indígenas em termos de população são: Rio das Cobras (2.264), 

Ivaí (1.687), Mangueirinha (1.475), Apucarana (1.417) e Palmas (765).  
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Os povos indígenas possuem direito às suas terras de ocupação tradicional, que 

configura-se como um direito originário e, consequentemente, o procedimento 

administrativo de demarcação de Terras Indígenas TIs,  se reveste de natureza 

meramente declaratória, reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais, nos 

termos da Constituição Federal de 1988, em especial de seu Art. 231. Cabe a FUNAI, 

promover estudos de identificação, delimitação, demarcação, regularização fundiária e 

registro das terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, além de monitorar 

e fiscalizar as TIs, conforme os procedimentos dispostos no Decreto n° 1.775/1996 

(BRASIL, 1996).  Assim, as TIs são porções do território nacional, de propriedade da 

União, habitada por um ou mais povos indígenas; é considerada um tipo específico de 

posse, de natureza originária e coletiva.  

De acordo com dados da FUNAI, no Paraná existem vinte e duas (22) Terras 

Indígenas que ocupam ao todo, 100.920,139563 hectares; dezesseis (16) da 

modalidade “Tradicionalmente Ocupada”, quatro (04) da modalidade “Reserva 

Indígena” e dois (02) da modalidade “Dominial Indígena”. Das vinte e duas (22) TIs 

registradas, dezoito (18) estão na fase de procedimento administrativo enquadradas 

como “Regularizadas”, duas (02) “Declaradas” e duas (02) “Delimitadas”. 

A  Figura 16 mostra a localização das TIs no Paraná e o percentual de indígenas 

em relação ao total da população: os municípios de Nova Laranjeiras, Manoel Ribas, 

Tamarana, Diamante do Oeste, São Jerônimo da Serra e Espigão Alto do Iguaçu, 

registram população indígena superior a 5% do total. 
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Figura 16: Presença Indígena no Paraná. 
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Sítios Arqueológicos 

A proteção aos bens arqueológicos é garantida por meio da Lei Federal n° 

3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos de qualquer natureza encontrados em território nacional, os define, resolve 

sobre escavações e guarda a eles a proteção do poder público (BRASIL, 1961). O 

IPHAN, bem como, a Constituição Federal definem e protegem todos os bens de 

natureza arqueológica presentes em território nacional, sendo creditados como bens da 

União.  

O IPHAN define sítios arqueológicos como locais onde se encontram vestígios 

históricos de ocupação humana, que podem ser identificados como cemitérios, 

sepulturas, aldeiamentos, grutas, lapas e abrigos sobre rochas. Vestígios históricos de 

atividades humanas também são considerados sítios arqueológicos, como cerâmicas, 

inscrições rupestres, locais com sulcos de polimento, sambaquis, entre outros. Todos 

os sítios arqueológicos possuem proteção legal e quando descobertos devem ser 

cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA (IPHAN, 2014). 

De acordo com o CNSA, o Paraná possui 1.812 sítios arqueológicos espalhados 

por pelo menos cento e sessenta e dois (162) municípios. Os sítios podem ser de 

diferentes categorias como unicomponencial ou multicomponencial; podem estar 

dispostos em superfície ou em profundidade, além de possuírem inúmeras 

especificações, com níveis de relevância, das quais podem ser consultadas 

individualmente no CNSA. Esse cadastro, permite que sejam levantados todos os sítios 

cadastrados em cada município brasileiro, sendo possível, abrir a Ficha de 

Caracterização da Atividade – FCA, de cada cadastro. 

 A concentração maior de sítios registrados ocorre nos municípios de 

Guaraqueçaba (139), que abriga inúmeros sambaquis; Arapoti (120), que se destaca 

devido ao levantamento dos sítios nas áreas da empresa Stora Enso; e Foz do Iguaçu 

(107), que abriga o Parque Nacional do Iguaçu e articulou projetos de levantamentos 

com empresas como a Itaipu Binacional. Tais justificativas sobre a concentração de 

sítios, foi obtida por meio da abertura das fichas existentes nesses municípios, cujas 

informações estão contidas na seção “Nome do Projeto”.  
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Além dos sítios arqueológicos georreferenciados, o banco de dados do IPHAN 

tem mapeado as Áreas Priorizadas, que correspondem à Área Diretamente Afetada 

dos empreendimentos priorizados no banco de dados da instituição. Tais áreas são 

advindas de vários levantamentos de importantes obras que abriram processo de 

obtenção de licenciamento. No Paraná, são aproximadamente setenta (70) áreas, que 

incluem os empreendimentos hidrelétricos de diferentes portes, a implantação de linhas 

de transmissão de energia elétrica, as melhorias de infraestrutura no modal 

rodoferroviário e exploração em lavras de minérios. 

A Figura 17 espacializa a quantidade de sítios arqueológicos nos municípios do 

Paraná e a localização dos sítios arqueológicos georreferenciados. Observa-se que 

diversas Áreas Priorizadas possuem formato linear, o que indica que boa parte dos 

empreendimentos estão ligados a projetos de infraestrutura linear como rodovias e 

linhas de transmissão.  
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Figura 17: Sítios arqueológicos e áreas priorizadas pelo IPHAN.  
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Áreas de Fronteira 

Desde a década de 1940, a legislação brasileira já considerava o caráter 

especial das zonas próximas às fronteiras do Brasil. Entre elas, cita-se o Decreto-Lei 

Federal n° 9.760/1946 que tratou sobre os bens imóveis da união e principalmente a 

Lei Federal n° 6.634/1979, que dispõe sobre a “Faixa de Fronteira”. De acordo com a 

Constituição de 1988, as faixas de fronteira são consideradas bens da união, que de 

acordo com o Art. 20, parágrafo 2º, corresponde a faixa de até cento e cinquenta (150) 

quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres. A constituição expõe que tais 

áreas serão reguladas por leis e regulamentadas por decretos; tidas como 

fundamentais para a defesa do território nacional. Entre os Decretos Federais que 

abordam o assunto, citam-se entre outros, o Decreto nº 85.064/1980 que regulamenta 

a Lei n° 6.634/79, o Decreto Presidencial, de 8 de setembro de 2010, que instituiu a 

Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira - 

CDIF e o Decreto n° 13.178/2015, que dispõe sobre as terras públicas situadas nas 

faixas de fronteira. 

De acordo com o Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa 

Fronteriça – PDFF (2009), a área de fronteira do Brasil engloba 27% do território 

nacional e abriga uma população de mais de dez (10) milhões de habitantes 

distribuídos em quinhentos e oitenta e oito (588) municípios de onze (11) estados. O 

Paraná situa-se no Arco Sul da faixa fronteiriça brasileira, abriga a Mesorregião 

“Grande Fronteira do Mercosul” e compõe junto com RS, SC e MS,  as sub-regiões de 

“Portal do Paraná” e “Vales Coloniais Sulinos”. Segundo o governo do Paraná (2011), a 

faixa paranaense atinge cento e trinta e nove (139) municípios e ocupa uma área de 

dezesseis (16) mil quilômetros de extensão.  

Por fim, cabe ressaltar a importância das cidades-gemêas no que diz respeito as 

ações de planejamento nas áreas de fronteira. De acordo com o Ministério Integração 

Nacional, as cidades-gêmeas são municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa 

seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande 

potencial de integração econômica e cultural. Essas cidades, podem ou não apresentar 

conurbação ou semi-conurbação com localidades do país vizinho, assim como 

manifestações condensadas dos problemas característicos de fronteira.  
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A Portaria nº 212/2016 do Diário Oficial da União - DOU, apresenta a lista das 

cidades-gêmeas do Brasil, na qual, registra-se quatro (4) cidades-gêmeas no Paraná: 

Foz do Iguaçu, gêmea de Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina); 

Guaíra, gêmea de Salto del Guairá (Paraguai); Barracão, gêmea de Bernardo de 

Irigoyen (Argentina); e Santo Antônio do Sudoeste, gêmea de San Antonio (Argentina). 

A Figura 18 apresenta as principais informações referentes a Faixa de Fronteira no 

Paraná.  

 

Figura 18: Faixa de Fronteira no Paraná. 
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3.1.7. Áreas com Potencial para Implantação de Unidades de Disposição 
Final de Resíduos Sólidos 

Em 2005 foi realizado o estudo “Pré-seleção de áreas para instalação de novos 

aterros sanitários na Região Metropolitana de Curitiba”, desenvolvido pela Mineropar 

(atual Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná – ITCG), em parceria 

técnica com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, em 

convênio de prestação de serviços técnicos com o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

tendo como critérios o objetivo específico levantar informações em escala regional para 

pré-seleção de terrenos para implantação de aterro sanitário para a RMC. 

O estudo elaborado para o PERS/PR tem como objetivo a avaliação das áreas 

potenciais para implantação de unidades de disposição final de resíduos sólidos de 

forma disponibilizar ao Estado do Paraná uma ferramenta macro de planejamento das 

“Áreas com Potencial para Implantação de Unidades de Disposição Final de 

Resíduos Sólidos”. 

A seguir são apresentadas a descrição e a metodologia do estudo realizado para 

definir, em caráter orientativo, as áreas com potencial para implantação de unidades de 

disposição final de resíduos sólidos no Estado do Paraná. O resultado da classificação 

pode ser visualizado em um mapa temático ao fim do capítulo. Nesse mapa, o estado 

do Paraná foi classificado conforme cinco (05) classes de potenciais: “Muito Baixo ou 

Interditado”; “Baixo”; “Regular”; “Alto” e “Muito Alto”. 

É importante destacar que: 

i. os resultados do estudo, apresentados neste relatório, podem ser 

utilizados como ferramenta de planejamento e avaliação preliminar 

para a implantação de unidades de destinação de resíduos, porém, 

não tem caráter restritivo e não substitui os estudos específicos de 

viabilidade, licenciamento ambiental e implantação, normalmente 

necessários a empreendimentos de destinação final de resíduos sólidos; 

ii. os empreendimentos de destinação final de resíduos sólidos devem ser 

analisados pelo órgão ambiental competente e apenas ele poderá 

licenciar os empreendimentos, em especial nas áreas vulneráveis e de 

potencial “Muito baixo ou Interditado”; devem ser consideradas as 
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tecnologias, as medidas mitigatórias, as compensatórias, os estudos de 

impacto ambiental, entre outras, legalmente exigidas; 

iii. esse estudo foi realizado a partir de informações georreferenciadas em 

escala pequena, compatível com nível de detalhamento de 1:50.000 ou 

menor, servindo, portanto, somente como ferramenta para 

macroavaliações; 

iv. a macrolocalização das áreas potencialmente favoráveis para a 

destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos não 

contemplou a avaliação de mercado e a logística relativa à gestão de 

resíduos. 

Metodologia 

A metodologia aqui aplicada se baseia na metodologia utilizada na elaboração 

do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul - PERS-RS (Engebio, 

2015). O estudo foi realizado em duas (02) etapas subsequentes, apresentadas abaixo 

e detalhadas nos subcapítulos seguintes: 

i. Primeiramente, foi realizado um levantamento de áreas com uso 

interditado ou restrito; ou, ainda, que demandem um distanciamento 

mínimo para instalação de empreendimentos de tratamento e disposição 

final de resíduos, segundo as determinações preconizadas em legislação 

e normas aplicáveis. Essas áreas foram classificadas automaticamente 

como de potencial “Muito Baixo ou Interditado”; 

ii. As Áreas de Proteção Ambiental (APAs), foram classificadas como de 

potencial “Baixo”, visto que não é necessariamente vetada a implantação 

de empreendimentos como os de disposição final de resíduos no interior 

dessas unidades; 

iii. Em um segundo momento, para classificação das áreas que não foram 

consideradas como de potencial “Muito Baixo ou Interditado” ou “Baixo”, 

realizou-se o levantamento de informações que são utilizados  para a 

seleção de áreas para a implantação de aterros sanitários, conforme 
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legislação e normas aplicáveis. Os parâmetros selecionados, que 

representam essas informações, são a vulnerabilidade geoambiental e o 

uso do solos. Em adição, considerou-se também como parâmetro 

avaliativo a distância de rodovias pavimentadas, que tem grande 

influência na logística e na viabilidade técnico econômica das unidades. A 

cada um dos três (03) parâmetros citados foi atribuída uma pontuação de 

zero (0) a cem (100), que indica o potencial para implantação de 

empreendimentos de tratamento e disposição final de resíduos. Quanto 

maior a pontuação, maior o potencial.  

O cruzamento das informações da primeira e segunda etapa pode ser 

visualizada em um mapa ao final do capítulo, no qual o estado do Paraná foi 

classificado conforme cinco (05) classes de “Áreas com potencial para implantação de 

unidades de disposição final”, conforme apresentado a seguir. 

Primeira Etapa: Áreas Especiais 

O conjunto de parâmetos chamado de “áreas especiais” consiste no 

mapeamento de áreas com uso restrito ou que demandem um distanciamento mínimo 

para os propósitos desse estudo: 

 As áreas de uso restrito são as unidades de conservação (exceto APAs, 

conforme destacado anteriormente), assentamentos do INCRA, terras 

indígenas e florestas públicas; 

 As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) foram classificadas como 

potencial “Baixo”, visto que não é necessariamente vetada a implantação 

de empreendimentos como os de disposição final de resíduos no interior 

dessas unidades. As atividades permitidas em APAs variam de acordo 

com o conteúdo do plano de manejo ou de decisões do conselho gestor. 

Considerando ainda que não foi possível avaliar um a um os planos de 

manejo dessa unidades, manter tais áreas como potencial “Baixo” é uma 

medida conservadora, adotada por segurança; 

 As áreas que demandam um distanciamento mínimo para os propósitos 

desse estudo são as de existência de sítios arqueológicos (adotado raio 
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de 1 km), comunidades tradicionais (adotado raio de 2 km), aeródromos 

(adotado raio de 13 a 20 km), áreas urbanas (adotado raio de 2 km) e 

cursos d’água (adotado raio de 200 m). Todas essas áreas foram 

automaticamente consideradas com potencial “Muito baixo ou Interditado” 

e não serão reclassificadas pela segunda etapa da metodologia adotada.  

A fundamentação legal para a classificação dessas áreas especiais é 

apresentada no Quadro 9, a seguir. 

Quadro 9: Fundamentação da escolha das áreas especiais. 

Informações Referência 

Unidades de 
conservação 

Em atendimento à Lei Federal nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza. 

Assentamentos 
do INCRA 

Em atendimento à Lei Federal nº 8.629, de 25 de Fevereiro de 1993. 

Terras 
indígenas 

Em atendimento à Constituição da República Federativa Do Brasil/88 e Decreto 
Federal n° 5.051/04.  

Florestas 
públicas 

Em atendimento à Lei Federal nº 11.284/06, que dispõe sobre a gestão de 
florestas públicas.  

Sítios 
arqueológicos 

Visando contemplar a Portaria Interministerial número 60, de 24 de março de 
2015. 

Comunidades 
tradicionais 

Em atendimento à Constituição da República Federativa Do Brasil/88.  

Aeródromos 
Em atendimento à Lei Federal nº 12.725/12, que dispõe sobre o controle da fauna 

nas imediações de aeródromos.  

Áreas Urbanas 

Em atendimento Resolução CEMA nº 094 de 2014, que indica uma distância de 
1,5 km de núcleos populacionais, e à NBR n° 13.896/97, que indica uma distância 

mínima de 500 metros de núcleos populacionais. Por seguraça, foi adotado o 
valor conservador de 2 quilômetos, apontado por LIMA (1999). 

Cursos D’água 
Em atendimento à Resolução CEMA nº 094 de 2014 e à NBR n°13.896/97, que 

indicam um distanciamento mínimo de 200 metros.  

Fonte: Engebio (2015) adaptado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

A Resolução CEMA nº 094 de 2014 define também que os aterros sanitários 

devem localizar-se fora da área de influência direta de mananciais de abastecimento 

público e localizar-se a uma distância mínima de 300 m de residências isoladas, a partir 

do perímetro da área. Porém, tendo em vista a escala adotada pelo presente estudo, 

esses itens não puderam ser contemplados. 
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Segunda Etapa: classificação conforme parâmetros selecionados 

Para estimativa do potencial para implantação de unidades de disposição final 

em áreas que não foram classificadas como “Áreas especiais”, foram avaliados os 

seguintes parâmetros: a vulnerabilidade geoambiental, o uso dos solos e a distância de 

rodovias pavimentadas. 

 Vulnerabilidade Geoambiental 

O Mapa da Vulnerabilidade Geoambiental do Estado do Paraná se refere a um 

estudo realizado por SANTOS et al (2007), no qual as classes de vulnerabilidade do 

solo estão condicionadas aos processos geoambientais de erosão, aos movimentos de 

massa, à queda de blocos, à subsidência, a recalques e colapsos de solo, à 

inundações periódicas e à contaminação de águas subterrâneas. Essas informações 

são adequadas para indicar a potencialidade natural do solo para a implantação de 

unidades de disposição final. As classes, elaboradas pelo estudo de 2007, foram 

atribuídas pontuações que visam diferenciar o potencial, que é maior em áreas de 

menor vulnerabilidade geoambiental, conforme apresentado a seguir no Quadro 10. 

Quadro 10: Classes de vulnerabilidade e pontuação adotada. 

Classe de vulnerabilidade 
Pontuação adotada para 

representar potencial 

Baixa 100 

Média 60 

Alta 20 

Fonte: Santos et al (2007) e Engebio (2015) adaptado por Consórcio EnvEx-Engebio (2017). 

 Uso dos solos 

Trata-se de um mapeamento do uso e ocupação dos solos que utiliza as 

seguintes classes: cobertura florestal, hidrografia, pastagem e campo, reflorestamento, 

uso misto e agricultura. Da mesma forma, para cada uso do solo identificado, foi 

atribuída uma pontuação que visa diferenciar o potencial para o propósito desse 

estudo, conforme apresentado no Quadro 11. 
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Quadro 11: Usos do solo e pontuação adotada. 

Uso do solo 
Pontuação adotada para 

representar potencial 

Reflorestamento 100 

Pastagem e Campo 80 

Agricultura 50 

Uso Misto 50 

Cobertura Florestal 20 

Hidrografia 0 

Fonte: IPARDES/ITCG (2001/2002) e Engebio (2015) adaptado por Consórcio EnvEx-Engebio (2017). 

 Distância de rodovias pavimentadas  

Esse item utilizou o mapeamento das rodovias pavimentadas no estado, que 

podem indicar maior ou menor facilidade de transporte de resíduos sólidos, conforme 

Quadro 12. 

Quadro 12: Distância de rodovias pavimentadas e pontuação adotada. 

Distância de rodovias pavimentadas 
Pontuação adotada para 

representar potencial 

Até 2 km 100 

2 a 5 km 80 

5 a 10 km 60 

10 a 15 km 40 

Fonte: DNIT (2015), OpenStreetMap (2015) e Engebio (2015) adaptado por Consórcio EnvEx-Engebio 
(2017). 

Resultados do estudo 

As áreas com potencial para implantação de unidades de disposição final de 

resíduos sólidos foram avaliadas por meio do cruzamento das informações 

georreferenciadas e das pontuações relacionadas a cada local, conforme os 

parâmetros apresentados anteriormente.  

A disponibilidade de rodovias pavimentadas foi considerada relativamente 

menos importante do que a vulnerabilidade geoambiental e o uso dos solos, pois se 

trata de uma barreira que pode ser superada por meio de investimentos, em um prazo 

relativamente curto. Por esse motivo, considerou-se que a infraestrutura de transporte 
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terá um peso relativo igual à metade da importância dos outros parâmetros. Assim, 

foram adotados os pesos conforme Quadro 13, a seguir. 

Quadro 13: Peso adotado para os parâmetros considerados. 

Informações Peso 

Vulnerabilidade Geoambiental 0,4 

Uso dos solos 0,4 

Distância de rodovias 
pavimentadas 

0,2 

Fonte: Engebio (2015) adaptado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

A partir do cruzamento dos parâmetros e suas pontuações, com os pesos 

definidos, foi gerado um mapa resultante da sobreposição de todas as informações 

georreferenciadas, em que as pontuações resultantes, entre zero (0) e cem (100), 

foram classificadas conforme apresentado no Quadro 14.  

Quadro 14: Classificação da pontuação resultante do cruzamento de informações. 

Pontuação Classificação 

0 Muito Baixo ou Interditado 

1 a 40 Baixo 

41 a 60 Regular 

61 a 80 Alto 

81 a 100 Muito Alto 

Fonte: Engebio (2015) adaptado por Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

É importante salientar que, conforme descrito anteriormente, o interior das áreas 

especiais foi considerado automaticamente como potencial “Muito Baixo ou 

Interditado”. O resultado é apresentado na Figura 19.  
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Figura 19: Áreas potencialmente favoráveis para a implantação de unidades de 
destinação final de resíduos sólidos. 

O Quadro 15, a seguir, apresenta a área, em quilômetros quadrados e 

percentual, relacionada à cada classe potencial. 

Quadro 15: Cálculo das áreas do mapa classificado. 

Pontuação Classificação Área (%) 

0 
Muito Baixo ou 

Interditado 
44,7% 

1 a 40 Baixo 14,8% 

41 a 60 Regular 20,9% 
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Pontuação Classificação Área (%) 

61 a 80 Alto 18,8% 

81 a 100 Muito Alto 0,8% 

Total 100% 

Fonte: Consórcio Envex-Engebio, 2017. 

Observa-se predominância de áreas com potencial muito baixo ou interditado, 

sobretudo nas imediações das regiões metropolitanas do estado. Dentre os parâmetros 

restritivos que justificam esse resultado podemos citar o necessário distanciamento de 

aeródromos (13 a 20 km) e de áreas urbanas (2 km). Outro parâmetro importante, que 

contribuiu para a predominância dessa classe, é a existência de unidades de 

conservação de proteção integral e algumas unidades de conservação de uso 

sustentável. 

Destaca-se que a  Região 20 é classificada predominantemente com potencial 

“Muito Baixo ou Interditado”, o que pode indicar dificuldades para localização de áreas 

adequadas para implantação de unidades de disposição final de resíduos sólidos. As 

Regiões 5, 7 e 14 também possuem alto índice de área classificada como potencial 

“Muito Baixo ou Interditado”. Apesar disso, todas as regiões apresentam porções de 

áreas classificadas com potencial “Regular” e  “Alto”. Nesse quesito, destacam-se as 

regiões 8, 9, 10 e 17, que possuem muitas áreas classificadas com potencial “Alto”. O 

potencial “Muito Alto” é a classe menos disponível no mapa, estando mais presente nas  

Regiões 12, 17, 18 e 19. 

Destaca-se novamente que os resultados desse estudo podem ser utilizados 

como ferramenta de planejamento e avaliação preliminar, porém, não tem caráter 

restritivo e não substituem os estudos específicos de viabilidade, licenciamento 

ambiental e implantação, normalmente necessários a empreendimentos de disposição 

final de resíduos sólidos. 

  



  

 

 100 

 
100 

3.2. Caracterização Socioeconômica 

Localizado na região Sul do Brasil, o estado do Paraná conta com uma extensão 

territorial de 199.307 km², faz divisa com os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo 

e Santa Catarina, fronteira com a Argentina e o Paraguai e limite com o Oceano 

Atlântico. O Paraná abriga trezentos e noventa e nove (399) municípios, sendo Curitiba 

a capital e o município mais populoso da região Sul. 

Os municípios paranaenses estão distribuídos em dez (10) mesorregiões 

geográficas: Noroeste, Centro Ocidental, Norte Central, Norte Pioneiro, Centro Oriental, 

Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste e Metropolitana de Curitiba. Definidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1976, com base na estrutura 

produtiva, as mesorregiões paranaenses apresentam características heterogêneas no 

que diz respeito aos arranjos populacionais, às dinâmicas de crescimento e aos 

aspectos socioeconômicos. (IPARDES, 2004) 

Atualmente o Paraná conta com oito (08) Regiões Metropolitanas (RM) – 

estabelecidas por legislação e constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes 

e com integração socioeconômica a um município de grande porte, quais sejam: de 

Curitiba, de Apucarana, de Campo Mourão, de Cascavel, de Londrina, de Maringá, de 

Toledo e de Umuarama. (IPARDES, 2017) 

3.2.1. Organização Territorial 

O Paraná pode ser dividido ou regionalizado por diferentes abordagens 

metodológicas e a partir de diversas referências institucionais sejam elas nacionais ou 

estaduais. Entre as mais relevantes destacam-se as Mesorregiões e Microrregiões do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as Regiões Administrativas – RAs, 

da Secretaria do Desenvolvimento Urbano - SEDU do Estado, as Regiões 

Metropolitanas – RMs, dos principais centros urbanos regionais, as Associações de 

Municípios e, para o contexto do PERS/PR, as vinte (20) regiões do PRGIRSU/PR.  

Mesorregiões e Microrregiões 

Os municípios paranaenses estão distribuídos em dez (10) mesorregiões 

geográficas: Noroeste, Centro Ocidental, Norte Central, Norte Pioneiro, Centro Oriental, 
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Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste e Metropolitana de Curitiba. Definidas em 1976, 

pelo IBGE, com base na estrutura produtiva, as mesorregiões paranaenses 

apresentam características heterogêneas no que diz respeito aos arranjos 

populacionais, às dinâmicas de crescimento e aos aspectos socioeconômicos. 

(IPARDES, 2004) 

Além das Mesorregiões, um outro recorte de maior estreitamento regional são as 

Microrregiões, que consistem em agrupamentos de municípios limítrofes que têm como 

finalidade constitucional integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum. No entanto, o termo é mais conhecido em 

função de seu uso prático pelo IBGE para fins estatísticos e regionais, que tentam 

demonstrar similaridades econômicas e sociais. No Paraná, existem atualmente trinta e 

nove (39) microrregiões, cujos nomes se referem normalmente ao município de maior 

expressão econômica e demográfica pertencente a cada microrregião. 

A Figura 20 apresenta as Mesorregiões do Paraná e suas Microrregiões. Nos 

próximos itens da caracterização socioeconômica outros indicadores serão analisados 

e representados tendo como base as mesorregiões do estado. 
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Figura 20: Mesorregiões e Microrregiões do Paraná. 

  



  

 

 103 

 
103 

Regiões Administrativas do Estado do Paraná 

As RAs do estado do Paraná foram instituídas pelos Decretos Estaduais nº 

2441/88, nº 5.366/89 e nº 7.656/10, pelas Leis Estaduais nº 13.566/02, nº 13.636/02, nº 

12.942/00, nº 12.612/99, nº 13.333/01, n° 11.353/96, nº 12.887/00 e nº 16.662/10 e 

pela Lei Complementar nº 49/90. Inicialmente, o Paraná foi dividido em dezessete (17) 

RAs, mas em decorrência das diferenças regionais e das particularidades locais, esse 

número foi aumentando, chegando a vinte e duas (22) RAs. Essas regiões instituídas 

legalmente pelo Estado, foram criadas com a finalidade de regionalizar a ação 

governamental e seu planejamento, de modo que todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta, que mantêm unidades no interior do estado, 

adaptassem sua divisão regional conforme a divisão das RAs instituídas.   

Cada região conta com um polo urbano principal e deve instituir três (03) ações 

principais: um Núcleo Regional Setorial, um Escritório Regional do Governo e um 

Conselho Regional de Administração Estadual. As vinte e duas (22) RAs vigentes no 

Paraná são: Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Jacarezinho, Cornélio Procópio, 

Londrina, Apucarana, Maringá, Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão, Cascavel, 

Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, União da Vitória, Irati, Toledo, Ivaiporã e 

Laranjeiras do Sul, Cianorte e Pitanga. 

Regiões Metropolitanas 

A partir da década de 1970, foram criadas pela União, por meio da Lei 

Complementar nº 14 de 1973, as oito (08) primeiras RMs, do Brasil: São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza (BRASIL, 1973). 

Após a Constituição de 1988 as responsabilidades sobre as regiões metropolitanas 

foram repassadas para os estados, incluindo a prerrogativa de instituir novas regiões. 

Desse modo, já em 1998, foram criadas no Paraná, a RM de Londrina (Lei 

Complementar nº 81, de 17 de junho de 1998) com seis (06) municípios e a RM de 

Maringá (Lei Complementar nº 83, de 17 de julho de 1998) com oito (08) municípios.  

A partir dos anos 2000, as RMs já existentes se expandiram com a entrada de 

vários outros municípios e novas RMs foram criadas tanto no Paraná como em vários 

estados do Brasil. A frequente justificativa de facilitar o acesso dos municípios às 

políticas públicas e estimular o desenvolvimento homogêneo das cidades visando 
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benefícios na área de infraestrutura e comunicação, impulsionaram a expansão desse 

tipo de recorte regional, muitas vezes justificada por critérios mais políticos do que 

legitimamente técnicos (Garson, 2009). 

Nesse sentido, no Paraná, as RMs existentes passaram a incorporar novos 

municípios, inclusive ultrapassando as áreas de concentração populacional e outras 

regiões foram criadas, principalmente no ano de 2015. Atualmente o Paraná conta com 

oito (08) RMs estabelecidas por legislação e constituídas por agrupamentos de 

municípios limítrofes e com integração socioeconômica a um município de grande 

porte, quais sejam: de Curitiba, de Apucarana, de Campo Mourão, de Cascavel, de 

Londrina, de Maringá, de Toledo e de Umuarama. (IPARDES, 2017). O Quadro 16, 

mostra as RMs do Estado, o número de municípios pertences, a Lei e a data de 

criação. 

Quadro 16: Regiões Metropolitanas do Paraná. 

Região Metropolitana 
Nº de 

Municípios 
Lei de 

Criação/Instituição 
Mês e Ano 

RM de Curitiba 29 Lei Complementar nº 14 jun/73 

RM de Londrina 25 Lei Complementar nº 81 jun/98 

RM de Maringá 26 Lei Complementar nº 83 jul/98 

RM de Umuarama 24 Lei Complementar nº 149 ago/12 

RM de Toledo 18 Lei Complementar nº 184 jan/15 

RM de Campo Mourão 25 Lei Complementar nº 185 jan/15 

RM de Cacavel 24 Lei Complementar nº 186 jan/15 

RM de Apucarana 23 Lei Complementar nº 187 jan/15 

 

Já a Figura 21, apresenta a distribuição das RMs no Paraná.  
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Figura 21: Regiões Metropolitanas do Paraná. 

Atualmente, após a publicação da Lei Federal n° 13.089/2015 que instituiu o 

Estatuto da Metrópole e alterou a Lei Federal nº 10.257/2001, critérios foram 

estabelecidos para a criação e revisão das RMs em todo o país; algumas das regiões 

existentes correm o risco de perderem o título e passarem a ser classificadas como 

aglomerados urbanos. O prazo de dois (02) anos para adequação termina em 2018 e 

várias reuniões e oficinas estão sendo feitas em parceria com a Assembleia Legislativa 

do Paraná – ALEP e SEDU para discutir o assunto. Entre os critérios apresentados 
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pelo Estatuto da Metrópole, destacam-se: a obrigatoriamente por parte das cidades 

integrantes em apresentar funções públicas de interesse comum em áreas como meio 

ambiente, transporte coletivo e uso e ocupação do solo; a elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI); o estabelecimento de uma gestão dos 

temas de forma compartilhada por meio de autarquias, como já ocorre com a RM de 

Curitiba por meio da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, 

entre outros.  

Associações dos Municípios 

A Associação dos Municípios do Paraná – AMP, congrega trezentos e noventa e 

nove (399) municípios do Estado e foi fundada em 20 de agosto de 1964. Declarada 

como Entidade de Utilidade Pública pela Lei Estadual 5455/66, possui caráter privado e 

apartidário, filiada à CNM – Confederação Nacional dos Municípios, tem como principal 

objetivo defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias 

de Poder. No Paraná, existem dezenove (19) associações de municípios que agregam 

os trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, conforme ilustra a Figura 

22.  
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Figura 22: Associações de Municípios no Paraná. 
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As Regiões do Plano da Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos  

Ao realizar o trabalho de elaboração do PERS/PR, as regiões propostas pelo 

Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos – 

PRGIRSU/PR, foram consideradas relevantes, visto que tais regiões foram propostas, 

entre outros objetivos, para atender as metas do PLANARES e da Política Estadual de 

Resíduos Sólidos do Paraná. A proposta das regiões foi elaborada considerando 

aspectos físicos, econômicos e político institucionais no âmbito estadual, como as 

faixas de população dos municípios, as distâncias das cidades aos centros de massa, 

as associação de municípios, a existência e a abrangência de consórcios 

intermunicipais, os aspectos do relevo, os acessos rodoviários e fluviais, etc.  

Depois de discutida em oficinas regionais e complementadas por avaliações da 

coordenação do Plano, a proposta foi consolidada com o Paraná dividido em vinte (20) 

regiões (Figura 23): Umuarama, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio 

Procópio, Jacarezinho, Toledo, Cascavel, Campo Mourão, Ivaiporã, Telêmaco Borba, 

Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Irati, 

Curitiba e Paranaguá.  

A partir da proposição das vinte (20) regiões para a Gestão de Resíduos Sólidos 

do estado do Paraná, uma das ações instituídas foi a formação do Grupo R-20, 

composto por técnicos e secretários municipais das vinte (20) regiões que foram 

definidas no PRGIRSU/PR. Esses representantes ao se reunirem bimestralmente, com 

a presidência da Coordenadoria de Resíduos Sólidos, da SEMA/PR, tem por objetivo 

contribuir e orientar a gestão associada dos municípios paranaenses na implementação 

da política nacional e estadual de resíduos sólidos; bem como servir de instrumento de 

governança para os técnicos do Estado. No entanto, destaca-se que a subdivisão 

sugere uma proposta para a formação de consórcios, porém ela não é obrigatória. 

O Grupo R-20 foi instituído pelo Decreto Estadual nº 8.656 de 5 de agosto de 

2013 e regulamentado pela Resolução SEMA/PR n° 70/2015; faz parte da organização 

do Programa Estadual Paraná Sem Lixões que é coordenado pela SEMA/PR. 
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Figura 23: 20 Regiões propostas pelo PRGIRSU. 

A Figura 24 compara as vinte (20) regiões do PRGIRSU com as Regiões 

Administrativas do Paraná, com as Regiões Metropolitanas e com a abrangência das 

Associações de Municípios do Paraná e mostra as principais diferenças espaciais de 

cada comparação.  
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Figura 24: Comparação das 20 Regiões do PRGIRSU, RMs e Associações de Municípios. 

Ressalta-se que a discrepância das vinte (20) regiões do PRGIRSU com as 

organizações territorias já existentes pode gerar dificuldades na efetivação da gestão 

associada/consorciada de resíduos proposta no PRGIRSU, uma vez que as regiões já 

estabelecidas possuem ou devem estabelecer planejamento de ações conjuntas.  
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3.2.2. Dinâmica Demográfica 

De acordo com o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE, em 2010, o 

Paraná abrigava 10.444.526 habitantes, ou seja, 5,5% da população brasileira (IBGE, 

2010a). 

Segundo as estimativas populacionais, em 2016 o estado já contava com 

11.242.720 habitantes, o que representa um acréscimo de quase 8% no contingente 

populacional e uma taxa geométrica de crescimento da população (TGC) de 1,23% ao 

ano - a.a., no período 2010/2016. Essa TGC supera a registrada no último período 

censitário, entre 2000 e 2010, que figurou 0,89% a.a. (IBGE, 2000, 2010a, 2016). 

Conforme apresentado no Quadro 17 e ilustrado na Figura 25, a capital 

paranaense se destaca dentre os municípios mais populosos, com aproximadamente 

dois (02) milhões de habitantes, seguida de Londrina (553 mil), Maringá (403 mil), 

Ponta Grossa (341 mil), Cascavel (316 mil), São José dos Pinhais (302 mil), Foz do 

Iguaçu (263 mil) e Colombo (234 mil). A esses somam-se Guarapuava, Paranaguá, 

Araucária, Toledo, Apucarana, Pinhais, Campo Largo, Arapongas, Almirante 

Tamandaré, Umuarama, Piraquara e Cambé, totalizando vinte (20) municípios (5% do 

total) classificados de grande porte (acima de 100 mil habitantes) no estado (IBGE, 

2016). 

Os municípios de médio porte (entre 50 e 100 mil habitantes) totalizam quinze 

(15) ou seja, 3,8% do total: Fazenda Rio Grande, Campo Mourão, Sarandi, Francisco 

Beltrão, Paranavaí, Pato Branco, Cianorte, Telêmaco Borba, Castro, Rolândia, Irati, 

União da Vitória, Ibiporã, Prudentópolis e Marechal Cândido Rondon. Já os demais 

trezentos e sessenta e quatro (364) municípios paranaenses (91,2% do total) são de 

pequeno porte, até 50 mil habitantes (IBGE, 2016). 

Tal como ilustrado na Figura 25, as TGC referentes ao período 2010/2016 

evidenciam acréscimos populacionais significativos e superiores aos da média 

municipal e do conjunto do Paraná em cinquenta e nove (59) municípios do estado 

(14,8% do total). De acordo com os dados do Quadro 18, dentre os municípios com 

maiores incrementos no contingente populacional, sobressaem-se Tunas do Paraná 

(3,67% a.a.) e Pontal do Paraná (2,93% a.a.); ambos na mesorregião Metropolitana de 

Curitiba. 
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Por outro lado, cinquenta e oito (58) municípios paranaenses (14,5% do total) se 

destacam com as menores TGC no referido período, especialmente Altamira do Paraná 

(-5,11% a.a.), na mesorregião Centro Ocidental. 

Vale ressaltar que as estimativas populacionais de 2016 apontam perdas de 

população, em relação à 2010, em oitenta e nove (89) municípios, os quais 

correspondem a mais de 20% dos municípios do estado (IBGE, 2010a, 2016). 

Quadro 17: Quantidade de municípios, por faixa populacional, do estado do Paraná - 2010. 

Faixa populacional Nº Total % 

Até 5 mil habitantes 98 24,6 

Entre 5 mil e 10 mil habitantes 105 26,3 

Entre 10 mil e 30 mil habitantes 136 34,1 

Entre 30 mil e 50 mil habitantes 28 7,0 

Entre 50 mil e 100 mil habitantes 14 3,5 

Entre 100 mil e 300 mil habitantes 14 3,5 

Acima de 300 mil habitantes 4 1,0 

Fonte: IBGE (2010a). 

Quadro 18: Taxa geométrica de crescimento da população (TGC) do estado do Paraná, média 
municipal e maiores e menores índices - 2010/2016. 

Unidade TGC 2010/2016 (% a.a.) 

ESTADO DO PARANÁ 1,23 

Média municipal 0,64 

MAIORES 

Tunas do Paraná 3,67 

Pontal do Paraná 2,93 

Mauá da Serra 2,42 

Itaipulândia 2,41 

Cafelândia 2,39 

Fazenda Rio Grande 2,32 

São José dos Pinhais 2,30 

Carambeí 2,28 

Piraquara 2,19 

Mandirituba 2,18 

MENORES 

Lidianópolis -1,10 
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Unidade TGC 2010/2016 (% a.a.) 

Brasilândia do Sul -1,17 

Manfrinópolis -1,21 

Salgado Filho -1,29 

Corumbataí do Sul -1,38 

Janiópolis -1,39 

Itaúna do Sul -1,42 

Nova Tebas -1,78 

Nova Cantu -2,27 

Altamira do Paraná -5,11 

Fonte: IBGE (2010a, 2016). 
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Figura 25: População residente de 2016 e destaque das maiores e menores taxas 
geométricas de crescimento da população (TGC) no período 2010/2016 dos municípios 

do Paraná. 
Fonte: IBGE (2010a, 2016). 

Ainda com relação à dinâmica de crescimento populacional paranaense, embora 

os fluxos migratórios tenham sido mais intensos ao longo da segunda metade do 

século XX, a migração ainda tem desempenhado um papel significativo no estado. 

Conforme apresentado no  Quadro 19, mais de 45% da população paranaense não é 

natural do município em que reside. Nesse caso também se destaca Pontal do Paraná, 

com mais de 80% de seus habitantes naturais de outros municípios. 
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Quadro 19: Proporção da população não natural do município residente do estado do Paraná, 
média municipal e maiores e menores índices - 2010. 

Unidade 
População não natural do município 

residente (%) - 2010 

ESTADO DO PARANÁ 46,2 

Média municipal 47,5 

MAIORES 

Pontal do Paraná 83,6 

Matinhos 76,4 

Ibema 75,6 

Santa Tereza do Oeste 73,4 

Iracema do Oeste 73,3 

Itaipulândia 72,9 

Cafezal do Sul 71,4 

Ramilândia 71,2 

Diamante D'Oeste 70,8 

Brasilândia do Sul 70,6 

MENORES 

Ivaí 17,9 

Rio Azul 17,5 

Rio Branco do Sul 17,3 

Prudentópolis 15,6 

Cruz Machado 15,1 

Guaraqueçaba 14,8 

São João do Triunfo 13,3 

Fernandes Pinheiro 12,9 

Doutor Ulysses 11,5 

Cerro Azul 11,3 

Fonte: IBGE (2010a). 

No que diz respeito à distribuição no território, segundo o último Censo 

Demográfico, aproximadamente 85% da população do Paraná reside em áreas 

urbanizadas. Conforme ilustrado na Figura 26, as porções norte e oeste do estado 

concentram grande parte dos municípios com maiores graus de urbanização 

registrados em 2010. Não obstante, os maiores índices estão na mesorregião 

Metropolitana de Curitiba: na capital paranaense (100%), em Pinhais (100%) e em 

Matinhos (99,4%) (IBGE, 2010a). 
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Também na mesorregião Metropolitana de Curitiba está o maior incremento no 

grau de urbanização registrado no período 2000/2010, de 66,4 pontos percentuais - 

p.p., em Campo Magro, cujo índice passou de 12,3% para 78,7% (IBGE, 2000, 2010a). 

 

Figura 26: Grau de urbanização de 2010 e destaque das maiores e menores variações do 
índice no período 2000/2010 dos municípios do Paraná. 

Fonte: IBGE (2000, 2010a). 

Com relação à distribuição populacional por grupos de idade, os dados 

demonstram a significativa queda na razão de dependência (RD) ocorrida entre os 

anos de 2000 e 2010 no Paraná. A RD consiste na relação entre a população definida 
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como economicamente dependente (os menores de quinze (15) anos de idade e os 

maiores de sessenta e cinco (65) anos) e a população definida como potencialmente 

ativa (as pessoas com idade entre quinze (15) e sessenta e quatro (64) anos). Assim, 

elevados valores de RD 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. 

Em 2000, o Paraná apresentava uma RD de 51, que equivale a dizer que para 

cada grupo de cem (100) pessoas havia potencialmente cerca de cinquenta e um (51) 

dependentes. Já em 2010 a RD do estado caiu para 41,8 (IBGE, 2000, 2010a). 

Essa variação na RD está relacionada, principalmente, à queda da taxa de 

fecundidade (número médio de filhos por mulher), forte tendência brasileira e mundial, 

e à consequente elevação da população de quinze (15) a sessenta e quatro (64) anos, 

a população potencialmente ativa. No Paraná, a proporção da população com menos 

de 15 anos diminuiu 5,8 p.p., passando de 28,7%, em 2000, para 22,9% em 2010. No 

mesmo período, a variação da população potencialmente ativa foi de 1,4 p.p. positivos, 

passando de 4,8% para 6,2% (IBGE, 2000, 2010a). 

O Gráfico 2 ilustra as transformações na estrutura etária da população 

paranaense por meio das pirâmides etárias do estado. Nota-se o alargamento dos 

topos e, principalmente, dos meios das pirâmides, o que evidencia o paulatino 

envelhecimento da população e a diminuição da RD. 

Também se observa uma construção na base da pirâmide em função da queda 

da taxa de fecundidade. De acordo com os dados apresentados no Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD/IPEA/FJP, 2013), entre os anos de 2000 e 

2010 a taxa de fecundidade total do Paraná reduziu cerca de 17%, passando de 2,3 

para 1,9 filhos por mulher. 
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Gráfico 2: Pirâmides etárias, por sexo, do estado do Paraná - 2000, 2010. 
Fonte: IBGE (2000, 2010a). 

3.2.3. Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal - IPDM 

Elaborado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social -

IPARDES, o Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal - IPDM é uma medida do 

desempenho da gestão e ações públicas dos municípios paranaenses, considerando, 

com igual ponderação, três (03) principais dimensões de desenvolvimento econômico e 

social: saúde, renda e educação7. 

Tanto o índice geral como os de suas dimensões (saúde, renda e educação) 

apresentam valores que variam entre zero (00) a um (01); quanto mais próximo de um 

(01), maior o nível de desempenho do município em relação ao indicador. De acordo 

com a metodologia do IPDM, valores superiores a 0,8000 são de alto desempenho, 

valores entre 0,6000 e 0,8000 são de médio desempenho, valores entre 0,4000 e 

0,6000 são de médio-baixo desempenho e, por fim, valores inferiores a 0,4000 são de 

baixo desempenho (IPARDES, 2012). 

Conforme ilustrado na Figura 27 e apontado no Quadro 20, trezentos e 

cinquenta e quatro (354) municípios (88,7% do total) apresentaram um IPDM geral 

considerado de médio desempenho em 2014; a média municipal equivaleu a 0,7205. 

                                            
7
 O IPDM é resultado da adequação da metodologia do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM), índice criado pelo Sistema FIRJAN, que avalia o desenvolvimento socioeconômico dos 
municípios brasileiros. Através da incorporação de novos indicadores, o IPDM foi elaborado com o 
objetivo de compreender a realidade econômica e social dos municípios no contexto do estado do 
Paraná. (IPARDES, 2012) 
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Índices de alto desempenho foram registrados em trinta e sete (37) municípios (9,3% 

do total), dos quais destaca-se a capital do estado, com um IPDM geral de 0,8811 

(IPARDES, 2014). 

Assim como nos anos anteriores mais recentes, em 2014 nenhum município 

apresentou índice geral de baixo desempenho. Os menores IPDM figuraram entre 

0,5000 e 0,6000, considerados de médio-baixo desempenho, e foram registrados em 

oito (08) municípios (2% do total): em Doutor Ulysses, Itaperuçu, Cerro Azul e 

Guaraqueçaba, na mesorregião Metropolitana de Curitiba, em Nova Laranjeiras, na 

mesorregião Centro-Sul, em Ramilândia, na mesorregião Oeste, em Cândido de Abreu, 

na mesorregião Norte Central, e em Ivaí, na mesorregião Sudeste (IPARDES, 2014). 

De um modo geral, os municípios paranaenses apresentaram evoluções muito 

positivas entre os anos de 2005 e 2014. Tal como ilustrado na Figura 27, as variações 

nos valores do IPDM geral no referido período evidenciam aumentos de desempenho 

significativos e superiores aos da média municipal em quarenta e nove (49) municípios 

(12,3% do total). Desses, sobressaem Laranjal, na mesorregião Centro-Sul, e Doutor 

Ulysses, na mesorregião Metropolitana de Curitiba, que apresentavam IPDM de baixo 

desempenho em 2005, e em 2014 registraram índices de médio-baixo desempenho 

(IPARDES, 2005, 2014). 

Por outro lado, cinquenta (50) municípios (12,5% do total) se destacaram com as 

menores variações de IPDM no referido período. Ainda assim, apenas nove (09) (2,3% 

do total) registraram queda no índice: Amaporã e Maria Helena, na mesorregião 

Noroeste, Lobato, Uniflor e São Jorge do Ivaí, na mesorregião Norte Central, Fênix e 

Quinta do Sol, na mesorregião Centro Ocidental, São Pedro do Paraná, na 

mesorregião Noroeste, e Porto Vitória, na mesorregião Sudeste (IPARDES, 2005, 

2014). 

Conforme ilustrado na Figura 27, quando analisados separadamente, as 

dimensões do IPDM (saúde, renda e educação) refletem situações socioeconômicas 

com diferentes desempenhos no estado. 

Tal como em 2005, em 2014 o índice da dimensão renda foi o mais baixo na 

composição do IPDM dos municípios paranaenses; a média municipal equivaleu a 

0,5358, considerada de desempenho médio-baixo, com duzentos e ointenta e seis 
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(286) municípios (71,7% do total) nessa classificação. Por outro lado, o maior índice 

continua sendo o da dimensão saúde, que registrou uma média municipal de 0,8299 

em 2014, considerada de alto desempenho, com duzentos e oitenta e quatro (284) 

municípios (71,2% do total) nessa classificação. Já a média municipal do índice da 

dimensão educação figurou 0,7957 em 2014, considerada de desempenho médio, com 

cento e oitenta e seis (186) municípios (46,6% do total) nessa classificação (IPARDES, 

2005, 2014). 

No que se refere à evolução dos índices entre os anos 2005 e 2014, 

considerando as variações médias municipais, o índice da dimensão educação 

apresentou a melhor variação no período, de aproximadamente 25%. Já as variações 

dos índices das dimensões renda e educação equivaleram a cerca de 13% (IPARDES, 

2005, 2014). 

Quadro 20: Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal (IPDM) da média municipal e maiores 
e menores índices - 2014. 

Unidade IPDM - 2014 

Média municipal 0,7205 

MAIORES 

Curitiba 0,8811 

Douradina 0,8578 

Palotina 0,8554 

Maringá 0,8521 

Toledo 0,8514 

Pato Branco 0,8491 

Entre Rios do Oeste 0,8463 

Saudade do Iguaçu 0,8415 

Cascavel 0,8383 

Marechal Cândido Rondon 0,8369 

MENORES 

Sapopema 0,6022 

Antonina 0,6014 

Nova Laranjeiras 0,5876 

Ramilândia 0,5822 

Cândido de Abreu 0,5797 

Doutor Ulysses 0,5745 
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Unidade IPDM - 2014 

Itaperuçu 0,5595 

Cerro Azul 0,5574 

Ivaí 0,5504 

Guaraqueçaba 0,5463 

Fonte: IPARDES (2014).
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Figura 27: Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal (IPDM), geral e das dimensões 
saúde, renda e educação, de 2014 e destaque das maiores e menores variações dos 

índices no período 2005/2014 dos municípios do Paraná. 
Fonte: IPARDES (2005, 2014). 
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3.2.4. Condições de Vida 

Saúde 

O acesso aos serviços de saneamento básico está entre as principais condições 

para garantir a qualidade de vida e promover a saúde da população. Um dos grandes 

desafios do país é universalizar o acesso a esses serviços, especialmente à rede 

coletora de esgoto. 

Ainda que os índices do IPDM da dimensão saúde sejam positivos, o Paraná 

apresenta grandes déficits de cobertura do serviço de rede de esgoto. De acordo com 

os dados dos últimos Censos Demográficos, apesar do aumento de 15,7 p.p. em 

relação a 2000, a proporção de domicílios paranaenses que dispunham de rede de 

esgoto em 2010 era baixa, de apenas 53,3%; a média municipal de cobertura do 

serviço equivaleu a somente 20,5% (IBGE, 2000, 2010a). 

Conforme ilustrado na Figura 28, em 2010, duzentos e vinte e quatro (224) 

municípios paranaenses (56,1% do total) contavam com menos de 11% de seus 

domicílios atendidos por rede de esgoto. Além disso, apenas cinquenta e três (53) 

municípios (13,5% do total) apresentavam uma cobertura superior à registrada pelo 

estado (IBGE, 2000, 2010a). 
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Figura 28: Proporção de domicílios particulares permanentes com rede de esgoto ou 
pluvial de 2010 e destaque das maiores e menores variações do índice no período 

2000/2010 dos municípios do Paraná. 
Fonte: IBGE (2000, 2010a). 
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Renda 

A área da renda apresenta a menor contribuição entre as dimensões que 

compõem o IPDM dos municípios do estado. A análise do índice de vulneráveis à 

pobreza evidencia este baixo desempenho, o que revela a presença de paranaenses 

em situações de fragilidade e indica demandas socioassistenciais. 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, a população 

vulnerável à pobreza contempla os indivíduos com renda domiciliar per capita de até 

R$ 255,00 mensais (em agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data). 

Apesar da redução significativa de 21,5 p.p. em relação a 2000, a proporção de 

paranaenses vulneráveis à pobreza em 2010 era considerável, de 19,7%; o índice da 

média municipal correspondeu a 28,3%. (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 

Tal como ilustrado na Figura 29, em 2010, duzentos e cinco (205) municípios 

paranaenses (51,4% do total) contavam com mais de 27% de seus habitantes na 

condição de vulneráveis à pobreza. Em Doutor Ulysses e Guaraqueçaba, na 

mesorregião Metropolitana de Curitiba, e em Laranjal, na mesorregião Centro-Sul, esse 

índice figurou acima de 60%. Apenas cento e um (101) municípios (25,3% do total) 

apresentavam uma proporção inferior à registrada pelo estado. Índices inferiores à 10% 

foram registrados somente em Colorado, Floraí e Maringá, na mesorregião Norte 

Central, em Cianorte, na mesorregião Noroeste, em Quatro Pontes, na mesorregião 

Oeste, e na capital paranaense (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 
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Figura 29: Proporção da população vulnerável à pobreza de 2010 e destaque das maiores 
e menores variações do índice no período 2000/2010 dos municípios do Paraná. 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 
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Educação 

De acordo com os índices do IPDM, a área da educação foi a que apresentou 

melhores avanços entre os anos 2005 e 2014. Não obstante, o estado continua 

apresentando elevados índices de baixa escolaridade, como é o caso da proporção de 

jovens entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) anos sem ensino fundamental completo. 

Apesar da redução de 14,7 p.p. em relação a 2000, a proporção de jovens 

paranaenses nesta condição era significativa em 2010, de 21,4%; o índice da média 

municipal correspondeu a 25,4% (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

Conforme ilustrado na Figura 30, em 2010, noventa e nove (99) municípios 

paranaenses (24,8% do total) contavam com mais de 30% de seus habitantes na faixa 

etária entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) anos sem ensino fundamental completo. 

Em Doutor Ulysses, Cerro Azul, Tunas do Paraná e Guaraqueçaba, na mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, e em Inácio Martins e Reserva do Iguaçu, na mesorregião 

Centro-Sul, este índice figurou acima de 50%. 

Apenas centro e trinta e nove (139) municípios (34,8% do total) apresentavam 

uma proporção inferior à registrada pelo estado. Índices inferiores à 10% foram 

registrados somente em Miraselva, Ariranha do Ivaí e Pato Bragado, na mesorregião 

Norte Central, em Entre Rios do Oeste e Quatro Pontes, na mesorregião Oeste, e em 

Barra do Jacaré, na mesorregião Norte Pioneiro (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 
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Figura 30: Proporção da população entre 18 e 24 anos sem ensino fundamental completo 
de 2010 e destaque das maiores e menores variações do índice no período 2000/2010 

dos municípios do Paraná. 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

3.2.5. Dinâmica Econômica 

O Produto Interno Bruto - PIB corresponde à soma de toda a riqueza (bens, 

produtos e serviços) produzida por uma determinada região em um período 

determinado de tempo, constituindo um dos principais indicadores de potencial 

econômico. 
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A economia paranaense é a quinta maior do país. Em 2012, o PIB do Paraná foi 

de R$ 255,9 bilhões, o que correspondeu a 5,8% do PIB brasileiro. Tal como 

apresentado no Quadro 21 e ilustrado na Figura 31, notadamente a principal 

responsável por esse montante foi a capital do estado, cujo PIB equivaleu a 23,1% do 

PIB paranaense. Em seguida sobressaem as participações de São José dos Pinhais, 

Araucária, Londrina, Maringá e Paranaguá, cujos índices corresponderam, 

respectivamente, a 6%, a 5,2%, a 5%, a 4% e a 3,9%. 

Quadro 21: Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes do estado do Paraná, média 
municipal e maiores índices - 2012. 

Unidade 
PIB a preços correntes (Mil reais) - 

2012 

ESTADO DO PARANÁ 255.926.608 

Média municipal 641.420 

MAIORES 

Curitiba 59.151.308 

São José dos Pinhais 15.419.051 

Araucária 13.282.426 

Londrina 12.826.470 

Maringá 10.246.122 

Paranaguá 10.007.402 

Foz do Iguaçu 7.771.320 

Ponta Grossa 6.930.451 

Cascavel 6.282.718 

Pinhais 3.263.104 

Guarapuava 3.256.233 

Toledo 2.785.246 

Colombo 2.578.597 

Arapongas 2.382.349 

Cambé 2.107.340 

Campo Largo 1.990.825 

Campo Mourão 1.921.842 

Apucarana 1.860.581 

Pato Branco 1.833.498 

Umuarama 1.756.340 

Fonte: IBGE (2012d). 
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Figura 31: Produto Interno Bruto (PIB) e valores adicionados brutos (VAB) a preços 
correntes da agropecuária, da indústria e dos serviços de 2010 e destaque das maiores e 

menores variações dos índices no período 2003/2012 dos municípios do Paraná. 
Fonte: IBGE (2003, 2012d). 

Entre os anos de 2003 e 2012 a variação do PIB do Paraná correspondeu a 

133,8% e a da média municipal foi de 129,8%. Conforme ilustrado na Figura 31, as 

variações nos valores do PIB no referido período apontam incrementos significativos e 

superiores aos do estado e da média municipal em vinte e três (23) municípios (5,8% 
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do total), os quais registraram índices acima de 222%. Já nove (09) municípios (2,3% 

do total) se destacaram com as menores variações, inferiores a 40%, sendo que em 

Japira, na mesorregião Norte Pioneiro, a variação foi negativa, de -62%. (IBGE, 2003, 

2012d) 

O valor adicionado bruto - VAB a preços básicos do PIB diz respeito ao valor que 

a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo e é 

obtido pela diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário. A 

distribuição do VAB, segundo os principais setores de atividades, indica o desempenho 

da economia. 

Conforme apontado no Quadro 22, o VAB do Paraná foi de 216,7 bilhões em 

2012, sendo que o da média municipal equivaleu a R$ 543 milhões. Tal como nos anos 

anteriores, em 2012 sobressaiu a participação do setor de serviços (setor terciário) na 

geração de renda interna do estado, cujo índice equivaleu a 66,2%. Em seguida está a 

participação do setor da indústria (setor secundário), responsável por 24,5% do 

montante. Já a participação do setor da agropecuária (setor primário) correspondeu a 

9,2% (IBGE, 2012d). 

Quadro 22: Valor adicionado bruto (VAB) a preços correntes do estado do Paraná, média 
municipal e maiores índices - 2012. 

Unidade 
VAB a preços correntes (Mil reais) - 

2012 

ESTADO DO PARANÁ 216.776.692 

Média municipal 543.300 

MAIORES 

Curitiba 46.910.079 

São José dos Pinhais 12.253.480 

Araucária 11.468.493 

Londrina 10.454.897 

Maringá 8.759.301 

Foz do Iguaçu 7.100.097 

Ponta Grossa 6.072.384 

Cascavel 5.521.786 

Paranaguá 4.153.106 

Guarapuava 2.900.866 

Pinhais 2.782.487 
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Unidade 
VAB a preços correntes (Mil reais) - 

2012 

Toledo 2.509.661 

Colombo 2.280.192 

Arapongas 2.100.350 

Cambé 1.851.420 

Campo Largo 1.746.122 

Campo Mourão 1.726.098 

Apucarana 1.676.694 

Umuarama 1.595.058 

Pato Branco 1.584.531 

Fonte: IBGE (2012d). 

A análise dos VAB de 2012 segundo os setores de atividades revela diferentes 

dinâmicas econômicas no estado, tal como ilustrado na Figura 31. Os maiores VAB da 

agropecuária estão concentrados na mesorregião Centro Oriental, em Castro (R$ 422,7 

milhões), Tibagi (R$ 263,7 milhões) e Telêmaco Borba (R$ 243,5 milhões), e na 

mesorregião Oeste, em Cascavel (R$ 246,9 milhões) e Toledo (R$ 203,6 milhões). 

Ainda assim, nota-se que no período 2003/2012 os maiores incrementos do VAB da 

agropecuária ocorreram na mesorregião Norte Pioneiro, nos municípios de Salto do 

Itararé, Siqueira Campos, Pinhalão, Japira, Figueira e Quatiguá, cujas variações foram 

superiores à 300%, bem acima da variação da média municipal, que correspondeu a 

aproximadamente 80% (IBGE, 2003, 2012d). 

Em relação à indústria, os maiores VAB estão na mesorregião Metropolitana de 

Curitiba, na capital (R$ 7,9 bilhões), em São José dos Pinhais (R$ 6,1 bilhões), 

Araucária (R$ 4,5 bilhões) e Paranaguá (R$ 1,2 bilhões); na mesorregião Oeste, em 

Foz do Iguaçu (R$ 4,2 bilhões); na mesorregião Centro Oriental, em Ponta Grossa (R$ 

1,9 bilhões); e na mesorregião Norte Central, em Londrina (R$ 1,7 bilhões) e Maringá. 

Quanto à variação do VAB da indústria no período analisado, destaca-se o expressivo 

incremento ocorrido no município de Saudade do Iguaçu, na mesorregião Sudoeste, 

cujo valor passou de R$ 1,6 milhões, em 2003, para R$ 293,6 milhões em 2012. De 

acordo com o noticiado pelo IPARDES, a economia de Saudade do Iguaçu é 

fortemente influenciada pelas operações da Usina Hidrelétrica (UHE) Salto Santiago, 

no rio Iguaçu, uma das maiores da região Sul (IBGE, 2003, 2012d; IPARDES, 2015). 
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No que se refere aos serviços, os maiores VAB apresentam-se na mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, na capital (R$ 38,9 bilhões), em Araucária (R$ 6,8 bilhões), 

São José dos Pinhais (R$ 6,0 bilhões), Paranaguá (R$ 2,8 bilhões) e Pinhais (1,9 

bilhões); na mesorregião Norte Central, em Londrina (R$ 8,4 bilhões) e Maringá (R$ 7,0 

bilhões); na mesorregião Oeste, em Cascavel (R$ 4,3 bilhões) e Foz do Iguaçu (R$ 2,8 

bilhões); na mesorregião Centro Oriental, em Ponta Grossa (R$ 3,9 bilhões); e na 

mesorregião Centro-Sul, em Guarapuava (R$ 2,0 bilhões). No Paraná o setor de 

serviços é o que mais sobressaiu em termos de variação do VAB no período 

2003/2012, cujo índice estadual correspondeu a 153%, sendo que a média municipal 

foi de quase 160%. Incrementos significativos e superiores aos do estado e da média 

municipal foram registrados em quarenta e cinco (45) municípios (11,3% do total), os 

quais apresentaram índices acima de 212%. Nas mesorregiões Norte Pioneiro e 

Noroeste estão concentrados os municípios com os maiores incrementos no período 

analisado: na primeira, Pérola (585,6%) e Indianápolis (407,4%) e, na segunda, Santo 

Inácio (405,7%), Ibiporã (387,5%) e Rio Branco do Ivaí (351,9%) (IBGE, 2003, 2012d). 

No que se refere ao PIB per capita (razão entre riqueza produzida e população), 

em 2012, o estado do Paraná registrou um valor de R$ 27 mil, acima do registrado pelo 

conjunto brasileiro, que correspondeu a R$ 24,8 mil. Não obstante, o valor da média 

municipal paranaense foi de R$ 19,6 mil (IBGE, 2012d). 

Conforme ilustrado na Figura 32, cento e cinquenta e sete (157) municípios 

(39,3% do total) apresentaram valores inferiores a R$ 15,7 mil. Valores mais 

significativos, acima de R$ 40 mil foram registrados em doze (12) municípios (3% do 

total): São José dos Pinhais, Araucária, Balsa Nova, Piên e Quatro Barras, na 

mesorregião Metropolitana de Curitiba; Indianópolis e Douradina, na mesorregião 

Noroeste; Capitão Leônidas Marques e Cafelândia, na mesorregião Oeste; Carambeí, 

na mesorregião Centro Oriental; Mangueirinha, na mesorregião Centro-Sul; e Saudade 

do Iguaçu, na mesorregião Sudoeste. Em função das operações da UHE Salto 

Santiago, Saudade do Iguaçu apresentou o maior PIB per capita do estado, de R$ 

220,8 mil, muito acima do segundo colocado, São José dos Pinhais, cujo valor 

equivaleu a R$ 81,5 mil (IBGE, 2012d; IPARDES, 2015). 
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Figura 32: Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 2012 e destaque das maiores e 
menores variações do índice no período 2003/2010 dos municípios do Paraná. 

Fonte: IBGE (2003, 2012d). 

Setor Primário 

No contexto estadual a agropecuária apresenta o menor peso na geração de 

renda interna, respondendo por menos de 10% do montante do VAB do PIB registrado 

em 2012. Não obstante, no caso da média municipal esse índice equivaleu a 

aproximadamente 30%. Além disso, é importante ressaltar que a produção 
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agropecuária paranaense compõe a agroindústria, um dos segmentos econômicos 

mais relevantes do estado (IBGE, 2012d). 

Conforme ilustrado na Figura 33, em cento e quarenta e cinco (145) municípios 

(36,3% do total), distribuídos por todo o estado, o VAB da agropecuária correspondeu a 

mais de 35,3% do VAB total em 2012. Ainda assim, a análise da variação do índice 

entre os anos 2003 e 2012 aponta para uma queda no peso do setor na composição do 

PIB. No referido período, trezentos e cinquenta e dois (352) municípios (88,2% do total) 

registraram variações negativas, sendo que em cinquenta (50) (12,5% do total) a queda 

foi superior a 17 p.p. (IBGE, 2003, 2012d) 

No que se refere à produção agropecuária, em 2015 o Paraná totalizou R$ 33,6 

bilhões com os cultivos das lavouras (temporárias e permanentes), R$ 5,4 bilhões com 

as produções de origem animal e R$ 2,6 bilhões com a silvicultura (IBGE, 2015a, 

2015b, 2015c). 

Tal como ilustrado na Figura 33, na produção agrícola se destacam municípios 

das mesorregiões Centro Oriental (Tibagi e Castro); Oeste (Cascavel e Toledo); e 

Centro-Sul (Guarapuava), com valores superiores a R$ 400 milhões. Na produção de 

origem animal também sobressaem municípios das mesorregiões Centro Oriental 

(Castro e Carambeí) e Oeste (Cascavel, Toledo, e Marechal Cândido Rondon), com 

valores acima de R$ 90 milhões. Já na produção silvícola, com valores superiores a R$ 

71,8 milhões, se destacam municípios das mesorregiões Sudeste (General Carneiro); 

Centro Oriental (Jaguariaíva e Telêmaco Borba); e Metropolitana de Curitiba (Cerro 

Azul e Lapa) (IBGE, 2015a, 2015b, 2015c). 

Cabe mencionar que as cooperativas desempenham um papel importante na 

economia da agropecuária do Paraná. De acordo com o noticiado pela Organização 

das Cooperativas do Paraná (OCEPAR), em 2015, as cooperativas do estado 

participaram com 56% do PIB da agropecuária, faturando R$ 60,3 bilhões. Dentre as 

cooperativas presentes no estado, destacam-se: Coamo Agroindustrial Cooperativa 

(Campo Mourão), C.Vale Cooperativa Agroindustrial (Palotina), Lar Cooperativa 

Agroindustrial (Medianeira), Cocamar Cooperativa Agroindustrial (Maringá), Integrada 

Cooperativa Agroindustrial (Londrina), Cooperativa Agrária Agroindustrial 
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(Guarapuava), Batavo Cooperativa Agroindustrial (Carambeí) e Castrolanda 

Cooperativa Agroindustrial (Castro) (OCEPAR, 2016). 

 

Figura 33: Proporção do valor adicionado bruto (VAB) a preços correntes da 
agropecuária em relação ao valor adicionado total de 2012 e destaque das maiores e 
menores variações do índice no período 2003/2012, valores das produções de origem 
animal, agrícola e silvícola de 2015 e destaque das maiores e menores variações dos 

índices no período 2005/2015, dos municípios do Paraná. 
Fonte: IBGE (2003, 2005a, 2005b, 2005c, 2012d, 2015a, 2015b, 2015c). 
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Os cultivos agrícolas de maior representatividade no Paraná são a soja, o milho, 

a cana-de-açúcar, o trigo, o feijão, o fumo, a batata-inglesa e a mandioca. 

Notadamente a soja é o produto de maior destaque, responsável por quase 50% do 

valor total da produção agrícola do estado em 2015, sendo voltada também para o 

mercado internacional. Em seguida, sobressaem as participações das produções de 

milho (16,5%), cana-de-açúcar (7,7%) e trigo (5,8%) (IBGE, 2015b). 

Conforme apresentado no Gráfico 3, a soja, o milho e, principalmente, a cana-

de-açúcar foram responsáveis pelas maiores quantidades produzidas ao longo da 

última década analisada, entre os anos de 2005 e 2015. 

 

Gráfico 3: Evolução das principais produções agrícolas do estado do Paraná - 2005 a 
2015. 

Fonte: IBGE (2005b, 2006b, 2007b, 2008b, 2009b, 2010c, 2011b, 2012b, 2013b, 2014b, 2015b). 

O Gráfico 4 apresenta a evolução dos principais cultivos agrícolas do Paraná no 

período 2005/2015 segundo os municípios maiores produtores. Dentre esses 

municípios destacam-se, em mais de um produto, Cascavel e Toledo, na mesorregião 

Oeste; Castro e Tibagi, na mesorregião Centro Oriental; Cianorte, na mesorregião 

Noroeste; e Prudentópolis, na mesorregião Sudeste. 
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Gráfico 4: Evolução das principais produções agrícolas dos municípios maiores 
produtores - 2005 a 2015. 

Fonte: IBGE (2005b, 2006b, 2007b, 2008b, 2009b, 2010c, 2011b, 2012b, 2013b, 2014b, 2015b). 
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No que se refere à pecuária, em 2015 o Paraná totalizou um efetivo de 9,3 

milhões de bovinos, 7,1 milhões de suínos e 324 milhões de galináceos. Conforme 

apresentado no Gráfico 5, no período 2005/2015 o rebanho galináceo do estado 

cresceu significativamente, quase 90%. Já o rebanho suíno apresentou uma queda de 

8% (IBGE, 2005a, 2015a). 

 

Gráfico 5: Evolução dos rebanhos bovino, suíno e galináceo do estado do Paraná - 2005 
a 2015. 

Fonte: IBGE (2005a, 2006a, 2007a, 2008a, 2009a, 2010b, 2011a, 2012a, 2013a, 2014a, 2015a). 

O Gráfico 6 apresenta a evolução dos rebanhos bovino, suíno e galináceo do 

Paraná no período 2005/2015, segundo os municípios maiores produtores. Nesse caso 

também se destaca o município de Toledo, na mesorregião Oeste. 
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Gráfico 6: Evolução dos rebanhos bovino, suíno e galináceo dos municípios maiores 
produtores - 2005 a 2015. 

Fonte: IBGE (2005a, 2006a, 2007a, 2008a, 2009a, 2010b, 2011a, 2012a, 2013a, 2014a, 2015a). 

As produções silvícolas de maior representatividade no Paraná são a madeira 

em tora, a lenha e o carvão vegetal. Somente a madeira em tora foi responsável por 

quase 75% do valor total da produção silvícola do estado em 2015. Em seguida, está a 

participação da produção de lenha, com um índice de 23,9%. Já a participação da 

produção de carvão vegetal equivaleu a 1,1% (IBGE, 2015c). 
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Conforme apresentado no Gráfico 7, a madeira em tora também se destaca em 

quantidade produzida. Ao longo do período 2005/2015, a produção de madeira em tora 

rendeu anualmente mais de 22 milhões de metros cúbicos. 

Vale notar que a produção de lenha tem aumentado significativamente, sendo 

que em 2015 a quantidade produzida equivaleu a quase o dobro da registrada em 

2005. Por outro lado, a quantidade produzida de carvão diminuiu quase 40% no 

período analisado. 

 

Gráfico 7: Evolução das principais produções silvícolas do estado do Paraná - 2005 a 
2015. 

Fonte: IBGE (2005c, 2006c, 2007c, 2008c, 2009c, 2010d, 2011c, 2012c, 2013c, 2014c, 2015c). 

O Gráfico 8 apresenta a evolução dos principais cultivos silvícolas do Paraná no 

período 2005/2015, segundo os municípios maiores produtores. Dentre esses 

municípios destacam-se, em mais de um produto, Telêmaco Borba e Jaguariaíva, na 

mesorregião Centro Oriental; e General Carneiro, na mesorregião Sudeste. 
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Gráfico 8: Evolução das principais produções silvícolas dos municípios maiores 
produtores - 2005 a 2015. 

Fonte: IBGE (2005c, 2006c, 2007c, 2008c, 2009c, 2010d, 2011c, 2012c, 2013c, 2014c, 2015c). 

Setor Secundário 

Apesar da queda de 3,7 p.p. no período 2003/2012, a participação da indústria 

na geração de renda interna do Paraná correspondeu a cerca de 25% em 2012, o que 

evidencia o importante papel do setor na economia do estado. Conforme ilustrado na 

Figura 34, no referido ano, enquanto a média municipal da participação do setor 
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secundário na composição do PIB equivaleu a 15,6%, em cinquenta e nove (59) 

municípios (14,8% do total), distribuídos por todo o estado, esse índice figurou acima 

de 26,4% (IBGE, 2003, 2012d). 

Em 2015, dos 314.993 estabelecimentos registrados no Paraná, 55.843 (17,7%) 

referiam-se ao setor secundário. Desses, 36.258 (11,5% do total e 65% do setor 

secundário) eram da indústria e 19.588 (6,2% do total e 35% do setor secundário) da 

construção civil (MTE, 2015). 

Tal como ilustrado na Figura 33, trinta e sete (37) municípios (9,3% do total) 

contavam com mais de 19,4% de seus estabelecimentos relacionados à atividade 

industrial. Desses, com índices acima de 25%, sobressaem Japurá, Pérola, São 

Manoel do Paraná e Altônia, na mesorregião Noroeste; Novo Itacolomi e Apucarana, na 

mesorregião Norte Central; e Mandirituba, na mesorregião Metropolitana de Curitiba 

(MTE, 2015). 

No que se refere à atividade industrial, notadamente a indústria de 

transformação exerce um papel relevante na economia paranaense, cujo maior 

destaque é a agroindústria, em função da influência da atividade agropecuária do 

estado. Conforme ilustrado na Figura 33, as mesorregiões Metropolitana de Curitiba, 

Norte Central, Noroeste, Oeste, Centro Oriental e Centro-Sul abrigam municípios com 

elevadas quantidades de estabelecimentos do subsetor da indústria de transformação, 

dos quais sobressai a capital, com 4,8 mil estabelecimentos, seguida de Maringá, com 

1,9 mil (MTE, 2015). 

Em relação aos estabelecimentos da construção civil, juntos, os municípios de 

Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel abrigam aproximadamente 35% dos 

estabelecimentos do ramo, presentes no estado (MTE, 2015). 

Cabe mencionar a importância dos Arranjos Produtivos Locais - APL no contexto 

estadual, especialmente no que diz respeito à geração de emprego e ao dinamismo 

econômico da indústria. Esses arranjos constituem aglomerados de agentes 

econômicos, políticos e sociais, vinculados e localizados em um mesmo território, que 

operam atividades correlatas. De acordo com IPARDES, no Paraná destacam-se os 

APL: mandioca e fécula de Paranavaí; metais sanitários de Loanda; confecções de 

Cianorte, de Maringá e do Sudoeste; bonés de Apucarana; móveis de Arapongas e do 
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Sudoeste; móveis de metal de Ponta Grossa; confecções infantis de Terra Roxa; 

equipamentos agrícolas de Cascavel e Toledo; malhas de Imbituva; madeiras e 

esquadrias de União da Vitória; cal e calcário da Região Metropolitana de Curitiba; 

aparelhos, equipamentos e instrumentos médicos, odontológicos e hospitalares de 

Curitiba; louças e porcelanas de Campo Largo; móveis e madeiras de Rio Negro; 

equipamentos médico-odontológicos de Campo Mourão; software de Curitiba, de 

Londrina, de Maringá e de Pato Branco (IPARDES, 2009). 
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Figura 34: Proporção do valor adicionado bruto (VAB) a preços correntes da indústria 
em relação ao valor adicionado total de 2012 e destaque das maiores e menores 

variações do índice no período 2003/2012, proporção de estabelecimentos industriais em 
relação ao total de estabelecimentos e quantidade de estabelecimentos da indústria de 

transformação e da construção civil de 2015 e destaque dos maiores e menores índices, 
dos municípios do Paraná. 

Fonte: IBGE (2003, 2012d); MTE (2015). 

No que se refere ao perfil industrial das RM do Paraná, de acordo com os dados 

apresentados no Quadro 23, principalmente em função das dinâmicas de seus 
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municípios-polos, as RM de Curitiba, de Londrina e de Maringá contam com elevadas 

quantidades de estabelecimentos industriais. 

Quadro 23: Estabelecimentos da indústria, total e por tipologia, das Regiões Metropolitanas 
(RM) e dos municípios com maiores índices - 2015. 

Unidade 

Estabelecimentos (Nº total) - 2015 

Indústria 

Tipologia 

Indústria de 
transformação 

Extração de 
minerais 

Serviços 
industriais de 

utilidade 
pública 

RM Apucarana 1.475 1.457 9 9 

Apucarana 1.112 1.103 4 5 

 
RM Campo Mourão 878 864 5 9 

Campo Mourão 326 320 2 4 

 
RM Cascavel 1.762 1.723 14 25 

Cascavel 1.203 1.177 3 23 

 
RM Curitiba 10.488 10.124 201 163 

Curitiba 4.975 4.846 25 104 

São José dos 
Pinhais 

1.195 1.168 16 11 

Pinhais 840 833 1 6 

Colombo 764 746 13 5 

Araucária 443 426 11 6 

Campo Largo 446 421 20 5 

Almirante 
Tamandaré 

283 264 18 1 

 
RM Londrina 3.930 3.873 14 43 

Londrina 1.799 1.769 7 23 

Arapongas 608 603 2 3 

Cambé 467 464 - 3 

Rolândia 333 332 - 1 

 
RM Maringá 3.706 3.650 8 208 

Maringá 2.025 1.998 3 141 

Sarandi 316 311 - 16 
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Unidade 

Estabelecimentos (Nº total) - 2015 

Indústria 

Tipologia 

Indústria de 
transformação 

Extração de 
minerais 

Serviços 
industriais de 

utilidade 
pública 

Mandaguari 250 247 1 8 

 
RM Toledo 1.737 1.690 20 27 

Toledo 623 614 4 5 

Marechal Cândido 
Rondon 

264 251 6 7 

 
RM Umuarama 1.227 1.204 6 17 

Umuarama 470 463 - 7 

Fonte: MTE (2015). 

Embora prevaleçam os estabelecimentos do subsetor da indústria de 

transformação, os do subsetor da extração de minerais se destacam na RM de 

Curitiba, especialmente na capital e nos municípios de Campo Largo, Almirante 

Tamandaré e São José dos Pinhais. Também na RM de Curitiba, assim como na RM 

de Maringá, principalmente em seus municípios-polos, destacam-se os 

estabelecimentos do subsetor de serviços industriais de utilidade pública, tais como: 

energia elétrica e saneamento. 

Especificamente em relação ao subsetor da indústria de transformação, os 

dados de 2015 referentes à proporção de estabelecimentos segundo a tipologia, 

apresentados no Gráfico 9, apontam para diferentes configurações nas RM do Paraná. 

Nas RM de Apucarana e de Umuarama foram expressivas as proporções de 

indústrias têxtis, cujos índices corresponderam, respectivamente, a 52,8% e a 39,5%. 

Na RM de Umuarama também se destacaram as indústrias da madeira e do mobiliário 

(14,7%). 

Tal como no conjunto estadual, nas RM de Cascavel, de Londrina e de Maringá 

sobressaíram, com proporções relativamente equilibradas, as indústrias metalúrgicas 

(respectivamente, 16,4%, 13,9% e 13,2%); da madeira e mobiliário (respectivamente, 

16,1%, 15,7% e 13,1%); têxtis (respectivamente, 12,3%, 15,3% e 23,3%); e de 

alimentos e bebidas (respectivamente, 16%, 15,7% e 13,6%). 
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Nas RM de Campo Mourão e de Toledo se destacaram as indústrias têxtis 

(respectivamente, 21,2% e 19,1%); de alimentos e bebidas (respectivamente, 19,2% e 

18,7%); e metalúrgicas (respectivamente, 14,5% e 14,1%). 

Já na RM de Curitiba sobressaíram as indústrias metalúrgicas, cujo índice 

equivaleu a 17,9%. Em seguida, estão as indústrias de alimentos e bebidas (13,7%), de 

madeira e mobiliário (12,7%) e mecânicas (11%). 
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Gráfico 9: Proporção de estabelecimentos da indústria de transformação, por tipologia, 
do estado do Paraná e das Regiões Metropolitanas (RM) - 2015. 

Fonte: MTE (2015). 
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Setor Terciário 

O setor terciário exerce um papel preponderante na economia paranaense, uma 

vez que em 2012 foi responsável por mais de 65% do montante do VAB do PIB 

registrado no estado. Conforme ilustrado na Figura 35, em cento e quarenta e cinco 

(145) municípios (36,3% do total), distribuídos por todo o estado, o VAB de serviços 

correspondeu a mais de 59% do VAB total, em 2012. Destacam-se, com índices 

superiores a 80%, a capital e os municípios litorâneos de Matinhos e Pontal do Paraná, 

na mesorregião metropolitana de Curitiba; e os municípios de Londrina, Ivaiporã e 

Maringá, na mesorregião Norte Central (IBGE, 2012d). 

Além disso, a análise da variação do índice no período 2003/2012 aponta 

incrementos significativos na importância do setor na geração de renda interna. Entre 

os anos 2003 e 2012, cento e noventa e nove (199) municípios (49,9% do total) 

registraram variações acima da registrada pelo estado, que equivaleu a 7,6 p.p. 

Desses, sobressaem quarenta e três (43) municípios (10,8% do total) com índices 

superiores a 15,3 p.p. (IBGE, 2003, 2012d) 

No que se refere à participação dos serviços públicos (administração, saúde, 

educação e seguridade social) na composição do VAB de serviços, em 2012, o Paraná 

registrou uma participação de 18,6%. No caso da média municipal esse índice 

equivaleu a 33,6%, o que aponta para a forte presença de municípios dependentes da 

administração pública. Tal como ilustrado na Figura 35, em duzentos e vinte e seis 

(226) municípios (56,6% do total), distribuídos por todo o estado, o VAB de serviços 

públicos correspondeu a mais de 30,6% do VAB de serviços em 2012 (IBGE, 2012d). 

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 10, considerando os valores 

médios do VAB de serviços públicos em relação ao VAB de serviços registrados no 

período 2003/2012, os municípios com maior dependência da administração pública 

são de pequeno porte, com população inferior a quatorze (14) mil habitantes e estão 

concentrados nas mesorregiões Centro-Sul (Laranjal, Mato Rico e Santa Maria do 

Oeste) e Sudoeste (Manfrinópolis, Bom Jesus do Sul e Pinhal de São Bento). 

Em relação aos estabelecimentos do setor terciário, dos 314.993 

estabelecimentos registrados no Paraná, no ano de 2015, 229.970 (73%) referiam-se 

ao setor. Desses, 120.754 (38,3% do total e 52,5% do setor terciário) eram de comércio 
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e 109.216 (34,7% do total e 47,5% do setor terciário) de serviços. Conforme ilustrado 

na Figura 35, de grande porte, os municípios de Curitiba (esse principalmente), 

Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais 

apresentam elevadas quantidades de estabelecimentos do setor terciário. Juntos 

abrigam mais de 40% dos estabelecimentos de comércio e de 55% dos 

estabelecimentos de serviços presentes no estado (MTE, 2015). 
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Figura 35: Proporção do valor adicionado bruto (VAB) a preços correntes dos serviços 
em relação ao valor adicionado total de 2012 e destaque das maiores e menores 

variações do índice no período 2003/2012, proporção do VAB dos serviços públicos em 
relação ao valor adicionado dos serviços de 2012 e destaque para os maiores e menores 
índices, quantidade de estabelecimentos de comércio e de serviços de 2015 e destaque 

para os maiores e menores índices, dos municípios do Paraná. 
Fonte: IBGE (2003, 2012d); MTE (2015). 
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Gráfico 10: Proporção do valor adicionado bruto (VAB) médio a preços correntes dos 
serviços públicos em relação ao valor adicionado dos serviços do estado do Paraná, 

média dos municípios paranaenses e maiores e menores índices - 2003/2012. 
Fonte: IBGE (2003, 2012d). 

No que diz respeito ao perfil de serviços das RM do Paraná, de acordo com os 

dados apresentados no Quadro 24, em função da dinâmica da capital paranaense, a 

RM de Curitiba apresenta elevadas quantidades de estabelecimentos do segmento. 

Devido à condição de capital administrativa, Curitiba concentra a maioria dos 

estabelecimentos de serviços públicos (diretos e indiretos). 

Embora prevaleçam os estabelecimentos do subsetor de serviços de alojamento, 

alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão, com exceção das RM de 

Apucarana e de Campo Mourão, nas demais também se destacam os do subsetor de 

administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais e auxiliar 

de atividade econômica. 

Nas RM de Cascavel, de Toledo e de Umuarama também sobressaem os 

estabelecimentos do subsetor de transporte e comunicações. 
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Quadro 24: Estabelecimentos de serviços, total e por tipologia, das Regiões Metropolitanas (RM) e dos municípios com maiores índices - 2015. 

Unidade 

Estabelecimentos (Nº total) - 2015 

Serviços 

Tipologia 

Inst. crédito, 
seguros e 

capitalização 

Adm. imóveis, 
valores 

mobiliários, serv. 
téc. prof., aux. ativ. 

econômica 

Transporte e 
comunicações 

Serv. de 
alojamento, 

alim., reparo, 
manut., radiod. 

e televisão 

Serv. 
médicos, 
odont. e 

veterinários 

Ensino 

Adm. 
pública 
direta e 
indireta 

RM Apucarana 2.268 91 544 425 753 290 107 58 

Apucarana 1.216 37 358 189 407 160 59 6 

 RM Campo Mourão 2.477 122 530 478 853 326 113 55 

Campo Mourão 1.053 30 277 146 354 187 52 7 

 RM Cascavel 5.184 248 1.466 1.058 1.497 650 208 57 

Cascavel 3.780 150 1.294 602 1.047 525 154 8 

 RM Curitiba 38.993 1.433 14.845 5.495 11.095 4.120 1.824 181 

Curitiba 29.753 1.152 12.490 3.195 8.117 3.398 1.304 97 

São José dos Pinhais 2.495 63 648 744 712 195 128 5 

Colombo 1.015 28 263 244 347 70 60 3 

Pinhais 1.000 31 351 160 317 71 64 6 

Araucária 819 29 196 202 257 78 52 5 

Campo Largo 815 17 216 197 252 85 45 3 

Fazenda Rio Grande 450 11 115 95 151 38 37 3 

 RM Londrina 11.528 414 3.973 1.673 3.333 1.480 589 66 

Londrina 7.638 256 3.019 821 2.114 1.026 392 10 
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Unidade 

Estabelecimentos (Nº total) - 2015 

Serviços 

Tipologia 

Inst. crédito, 
seguros e 

capitalização 

Adm. imóveis, 
valores 

mobiliários, serv. 
téc. prof., aux. ativ. 

econômica 

Transporte e 
comunicações 

Serv. de 
alojamento, 

alim., reparo, 
manut., radiod. 

e televisão 

Serv. 
médicos, 
odont. e 

veterinários 

Ensino 

Adm. 
pública 
direta e 
indireta 

Arapongas 1.068 28 296 208 305 170 56 5 

Cambé 633 18 169 151 195 61 36 3 

Rolândia 547 19 142 94 187 72 31 2 

 RM Maringá 9.487 346 3.186 1.524 2.740 1.206 416 69 

Maringá 6.779 223 2.614 858 1.867 930 278 9 

Sarandi 446 13 89 116 144 51 29 4 

 RM Toledo 3.874 160 839 911 1.197 555 168 44 

Toledo 1.554 47 419 338 423 264 59 4 

Mal. Cândido Rondon 613 23 142 165 176 78 25 4 

Palotina 390 18 78 84 127 58 23 2 

 
RM Umuarama 2.758 121 709 479 879 398 115 57 

Umuarama 1.510 47 477 203 443 268 62 10 

Fonte: MTE (2015).  
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Vocações Econômicas 

Os mapas e dados apresentados neste item de dinâmica econômica permitem 

traçar algumas considerações sobre as vocações econômicas do estado do Paraná. 

Destacam-se, sob a ótica da economia do desenvolvimento, duas (02) distintas 

dinâmicas econômicas que podem ser compreendidas como as forças motrizes do 

estado. 

A primeira delas advém da notável proporção de riquezas que são geradas na 

Região Metropolitana da Capital, equivalente a 41% do PIB estadual (valores de 2012). 

Os três (03) maiores PIBs municipais estão na RM de Curitiba; o maior deles, o da 

própria capital, equivale a 23,1% do PIB paranaense, seguido de São José dos Pinhais 

e Araucária, com 6% e 5,2%, respectivamente. Trata-se da dinâmica induzida pela 

capital paranaense, cujo destaque é o seu grau de industrialização,observado pela 

Figura 31 apresentada no ítem Dinâmica Econômica. A mesma figura também revela o 

notório valor agregado pelo setor de serviços em relação ao restante do estado.  

A preponderância econômica industrial e de serviços revelam um descolamento 

dessa região frente à dinâmica econômica do restante do Estado; tem sua origem em 

processo histórico nas décadas de setenta (70) e oitenta (80). Nesse período denotam-

se dois (02) processos de reestruturação na economia regional, sendo um deles 

exógeno ao estado em si, mas que remonta à desconcentração industrial, a partir do 

Sudeste brasileiro, para estados (à época) periféricos, como o Paraná (PIFFER, 2009).  

O segundo fator 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. Esse movimento, muito marcante para o estado, é decorrente de 

profundas mudanças no padrão tecnológico do campo, com mecanização e utilização 

de insumos modernos (MOURA, 2004). 

A intensificação da mecanização dos campos ocasionou a crescente migração 

para os centros urbanos, expulsando a mão de obra que vinha, até então, fortemente 

atraindo. A população, predominantemente rural, passa a se concentrar 
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crescentemente nas áreas urbanas e a partir dos anos oitenta (80) a população urbana 

passa a se sobressair em relação à rural, em algumas mesorregiões do estado. 

Esse é o caso não apenas da mesorregião Metropolitana de Curitiba, mas 

também do Norte Central, do Centro Oriental e do Oeste paranaense. Com o espaço 

mais urbanizado do estado e de maior concentração das atividades econômicas do 

secundário e do terciário, a RM de Curitiba vem atraindo, década após década, 

contingentes migratórios de força de trabalho com perfil etário formado principalmente 

por adultos jovens. 

Notadamente, os centros que mais receberam a população que saía do campo 

foram os que mais detinham o setor secundário desenvolvido (no qual grandes 

contingentes de emprego eram absorvidos), o que era o caso das Mesorregiões 

Metropolitana de Curitiba e Norte Central, pois foram as que mais elevaram sua 

população em um ciclo demográfico que reforçava e era reforçado pelo econômico 

(MOURA, 2004; TRINTIN, 2001). 

Como reflexo desse continuado processo e do reforço positivo dado pela 

disponibilidade de empregos, nota-se que, pelo Censo IBGE de 2010, a RM de Curitiba 

se distingue ao revelar um perfil mais maduro de população em idade ativa do que o 

das outras regiões do estado. Isso decorre tanto porque apresenta a maior 

concentração populacional no grupo entre vinte e cinco (25) e vinte e nove (29) anos, 

quanto também porque concentra proporções mais elevadas nos grupos subsequentes, 

de trinta (30) a trinta e quatro (34) e trinta e cinco (35) a trinta e nove (39) anos. Ao 

mesmo tempo, a região evidencia igualmente uma forte heterogeneidade dos grupos 

sociais que se concentram em seus municípios e que espelha a diversidade de 

comportamentos herdada das origens migratórias, particularmente do interior do estado 

(MOURA, 2004). 

Esses dados evidenciam as modificações na estrutura do sistema produtivo fabril 

do estado que se intensifica a partir de meados dos anos noventa (90), quando na RM 

de Curitiba, passam a perder importância relativa os ramos que primeiro se instalaram 

frente aos segmentos mais modernos e que agregam mais valor. Esse ciclo de 

industrialização foi marcado pela atração de indústrias de material de transporte ainda 

no início dos anos oitenta (80). Já na década de noventa (90), por meio da concessão 
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de incentivos fiscais e financeiros, nova e importante leva de indústrias do grupo da 

metal-mecânica foi atraído, com destaque à indústria automobilística – incluindo-se 

autopeças. Em paralelo, houve a expansão de grandes unidades já instaladas na 

capital e arredores (TRINTIN, 2001). 

No conjunto, esses investimentos modificam o perfil produtivo do segmento 

industrial, que passa a ser diversificado e fortemente sustentado por atividades que 

incorporam no seu processo produtivo maior complexidade tecnológica. Atualmente, a 

região conta com cerca de noventa (90) fábricas exportadoras instaladas no bairro 

Cidade Industrial e duas (02) grandes indústrias automobilísticas. Encontra-se, ainda, o 

parque industrial, bastante diverso, da cidade de São José dos Pinhais. 

Destaca-se, também, a cidade de Araucária, sede da REPAR - Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas, da Petrobras, que produz cerca de 12% de todo o petróleo 

nacional, sendo a 5ª maior refinaria do país e a maior empresa da Região Sul. 

O corredor formado pelas mesorregiões Centro-Sul e Sudeste do Paraná é o mais 

dinâmico, não apenas por localizar os ramos da indústria dinâmica, mas também por 

aglomerar indústrias não-tradicionais e indústrias tradicionais, fortalecendo assim as 

atividades urbanas. Observa-se a formação de um contínuo industrial-urbano de 

grande dinamismo, dinamismo esse que não é calcado no setor primário da economia.  

O panorama da evolução da economia da RM de Curitiba, que até aqui se 

concentrou no perfil industrial diversificado e de alta complexidade, é acompanhado 

pela dinâmica urbana e de serviços, que crescentemente encabeça a criação de 

empregos. A consolidação do parque industrial de porte respeitável, com um razoável 

grau de integração local e com forte integração à economia nacional, criou a base para 

o desenrolar de sinergias positivas com o desenvolvimento regional, que culmina no 

desenvolvimento do setor de serviços (PIFFER, 2009). 

O crescimento e geração de empregos demandam serviços de apoio e gera 

novas ondas de atração de população e de novos investimentos. Já por meio da 

geração de empregos ocorre o aumento da renda familiar e com isso há elevação do 

consumo, com crescimento econômico nos ramos de comércio e serviços. Afinal, o 

desenvolvimento age como um ciclo fechado no qual o crescimento de um setor 

automaticamente gera o desenvolvimento dos outros. Nova observação da Figura 31 
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faz notar que o setor de prestação de serviços geralmente vem acompanhado ao setor 

industrial. A RM de Curitiba mais que dobrou seu PIB entre os anos 1980/2012. 

As ligações econômicas da RM de Curitiba se destacam, portanto, das demais 

regiões do estado do Paraná. Certamente, verificam-se diversos outros notórios 

parques industriais e que também, pela dinâmica das interações econômicas e de 

agregação de valor rumo à economia de serviços, apresentam geração de riqueza de 

grande porte. É o caso de Londrina e Maringá, cujos PIBs representam, 

respectivamente, 5% e 4% do total do Estado. Justamente assim, a região Norte 

Central mais que triplicou seu produto econômico no período de 1980/2012. 

De fato, todas as regiões metropolitanas do estado do Paraná compartilham de 

alto crescimento do setor de serviços e de elevados graus de urbanização, como fica 

claro pela observação das figuras do item 3.2.2 Notam-se os efeitos da urbanização na 

estrutura e composição da população8 em comparação aos índices do conjunto do 

Estado e mesmo àqueles apresentados pelas mesorregiões em que as RMs se 

inserem. As regiões metropolitanas evidenciam predominância de mulheres em suas 

populações (razão de sexo), bem como estruturas etárias de bases bem mais estreitas, 

compensadas pelo alargamento das faixas etárias em idade ativa e de idosos. 

Não obstante as similaridades demográficas e de perfil urbano e econômico-

terciário, há uma notável distinção entre as dinâmicas econômicas subjacentes,  

enquanto na RM de Curitiba se observa uma diversificada base industrial. No interior 

do estado a fonte de riqueza é outra: encontra sua origem no vínculo integrador entre a 

agropecuária e a indústria – a agroindústria.  

Novamente valendo-se do histórico recente de transformação econômica 

paranaense, observa-se intensa expansão da transformação dos produtos primários e 

da industrialização de soja, de milho, de trigo, de aves, entre outros, já a partir da 

década de oitenta (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 abundante de excedentes no interior do Paraná (TRINTIN, 2001).  

                                            
8
 A estrutura e composição de umapopulação pode ser compreendida por meio de indicadores como a 

razão de sexo; o percentual de homens e mulheres em cada faixa etária e o componente migratório, em 
contraste com o crescimento vegetativo.  
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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, ou seja, a 

infraestrutura econômica).  

Observa-se pelo item 3.4.1 que o Estado conta com um potente setor primário. A 

contabilidade do PIB remete o setor primário paranaense à uma participação de 

apenas 9,2% do valor agregado bruto da economia, atrás da indústria com 24,5% e do 

setor terciário com os 66,2% restantes (IBGE, 2012d). Isso ocorre porque o cálculo é 

realizado sob a ótica “da porteira da fazenda para dentro”9, deixando de captar a clara 

sinergia de agregação de valor do agronegócio.  

Como forma de se contornar tal restrição metodológica, observa-se pelo quadro 

abaixo o contraste do VAB com o VAF – Valor Adicionado Fiscal (Quadro 25). 

Calculado com base nos dados da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, tem-

se razões diferentes do papel de cada setor, uma vez que a agregação fiscal melhor 

representa o papel de cada um na composição da dinâmica econômica.  

Quadro 25:Composição setorial do VAB e do VAF Paranaense. 

 VAB* VAF** 

SETOR R$ bilhões % R$ bilhões % 

Agropecuária / Produção primária 28,60 11,0 52,64 20,8 

Indústria 75,76 29,1 111,08 43,8 

Comércio e Serviços 156,15 59,9 89,60 35,4 

TOTAL 260,50 100,0 253,33 100,0 

* VAB com base em IBGE e IPARDES, referentes ao ano de 2014. 

** VAF com base em SEFA-PR, referentes ao ano de 2015. 

Percebe-se pelos resultados do Valor Adicionado Fiscal que as atividades 

primárias e secundárias detêm uma importância relativa muito mais expressiva do que 

pela metodologia do Valor Agregado Bruto. 

                                            
9
 A expressão “da porteira para dentro” ilustra os limites de contabilização do valor agregado bruto das 

atividades primárias, que não contemplam o encadeamento dos produtos primários na indústria a eles 
diretamente relacionada, deixando, portanto, de demonstrar importantes agregações de valor. 
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Evidencia-se, pelo Quadro 26, a distinção entre dinâmicas econômicas entre as 

mesorregiões mais ricas do estado. Torna-se perceptível a diferença da RM de Curitiba 

em relação à interação entre os setores econômicos, da mesma forma que se torna 

notória a participação da agroindústria na conformação da riqueza no interior do 

Estado. 

Quadro 26: Composição setorial do VAF em Mesorregiões Destacadas. 

 RM de Curitiba 
Norte Central 
Paranaense 

Centro Oriental 
Paranaense 

Oeste do 
Paraná 

SETOR % % % % 

Produção primária 2,2 21,3 22,4 35,3 

Indústria 56,2 35,0 51,8 36,8 

Comércio e Serviços 41,7 43,7 25,7 27,8 

Com base em SEFA-PR, referentes ao ano de 2015. 

* VAB com base em IBGE e IPARDES, referentes ao ano de 2014. 

** VAF com base em SEFA-PR, referentes ao ano de 2015. 

O papel da agroindústria paranaense sublinha a dinâmica econômica em que as 

regiões com ênfase nas indústrias tradicionais são compradoras de insumos daquelas 

com ênfase produtiva voltada ao setor primário. Por outro lado, as regiões com 

prioridade produtiva voltadas exclusivamente ao setor primário, ou primário-

exportadoras, são importadoras de produtos agroindustriais (indústrias de máquinas, 

de implementos e de insumos). No espaço territorial paranaense, elas se integram 

formando uma matriz produtiva onde ocorrem diversas associações. 

Tanto isso é assim que, historicamente, grande parte do crescimento da 

economia agroindustrial do estado se deu baseada na demanda de produtos primários 

transformados (alimentos, praticamente), por parte dos grandes mercados 

consumidores intra-regionais como inter-regionais. Tais produtos refletem o 

crescimento do complexo agroindustrial de forma concomitante à difusão 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 o caso da indústria de produtos alimentares, como carnes, embutidos e ração. 

No caso das mesorregiões citadas, há ainda a indústria do mobiliário, madeira, têxtil, 

couro, peles e produtos similares. Tratam-se de atividades mais intensivas em mão de 

obra, as quais demonstram a integração das mesorregiões com o setor primário, seja 
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pela produção de commodities agrícolas largamente utilizadas na agroindústria de 

carnes (como a soja e o milho que servem de ração para os animais), seja na utilização 

de subprodutos como o couro. 

Há, como consequência, uma modernização do espaço rural mediante a geração 

de atividades econômicas tradicionais ligadas ao espaço urbano e, de forma cada vez 

mais intensa, em atividades urbano-industriais. Nesses 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 em regiões selecionadas, como as RMs de Londrina, Maringá, Cascavel e de 

Ponta Grossa. Enquanto as atividades de base na agropecuária e silvicultura são 

difusas em todo espaço territorial paranaense, as atividades urbanas são polarizadas 

por esse conjunto espacialmente mais bem definido, fato corroborado pela existência 

de regiões metropolitanas associadas aos grandes centros urbanos. Essas RMs detêm 

atividades urbanas significativas com certas especializações, seja na transformação 

industrial quanto no comércio e na prestação de serviços, conforme é exposto a seguir. 

Por vezes, o notável desenvolvimento da agroindústria gera o desenvolvimento de 

empresas comunitárias nos municípios, que partem do setor primário e dele se 

distanciam por meio da agregação de valor10 e pelo encadeamento produtivo11. Por 

encadeamento produtivo compreende-se as ligações de cunho intersetorial, onde há 

um “caminho” percorrido desde as demandas pré-existentes, para trás e também para 

frente no processo de produção. 

Por Hirschman (1961), compreende-se que o caminho mais eficiente de 

crescimento deve ser aquele que possa combinar os efeitos de encadeamento para 

trás (na cadeia de suprimento) e para frente (na agregação de valor a partir da 

produção primária). O encadeamento para trás é fruto de crescimento autônomo de um 

                                            
10

 Agregar valor significa processar um determinado insumo para transformá-lo em outro, comercializado 
por valores mais altos – uma vez que agrega mais trabalho, capital e tecnologia. No exemplo do setor 
primário, pode-se agregar valor à uma commodity por meio de: certificação, como selo orgânico ou de 
origem controlada; apelo mercadológico na tradição e cultura regional; transformação em produtos 
beneficiados.  
11

 Encadeamento produtivo significa unir os elos de um determinada produção de forma que a criação de 
gado de corte, por exemplo, tenha como insumos (encadeamento para trás na cadeia) a produção de 
forragem local; assim como derive (encadeamento para frente) a utilização dos produtos da 
bovinocultura, como curtumes para o couro, fábricas de alimentos para a carne e assim por diante.  
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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. 

Analisando a questão do encadeamento, Rippel (1995) argumenta que esse 

processo ocorre pela natureza de algumas atividades de produção ou serviços, em 

gerar um efeito dinâmico sobre a economia de certas regiões. Dessa forma, a 

implantação e consolidação de novas atividades é também um processo de 

acumulação de capital, que cada vez se amplia mais devido ao efeito multiplicador 

econômico, por meio 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:  

i. recursos naturais;  

ii. fontes geradoras de energia;  

iii. existência de recursos humanos devidamente treinados e preparados;  

iv. capacidade administrativa e gerenciadora;  

v. 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 motivo 

pelo qual se destacam regiões com economias dinâmicas, geradoras de riquezas e que 

atraem população, frente a outras que perdem população e não são capazes de gerar 

níveis satisfatórios de riqueza.  
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No cerne do encadeamento produtivo do agronegócio paranaense está o papel 

desempenhado pelas cooperativas agrícolas. As cooperativas foram criadas, de acordo 

com SCHALLENBERGER e COLOGNESE (1993, apud ALVES et al., 2013), como 

mediadoras entre os interesses da modernização e dos vínculos gregários e 

associativistas dos colonos, que contribuíram para o processo da especialização 

agrícola a partir de 1957. As instituições, além de serem plataformas para o 

lançamento de novas tecnologias, mobilizaram capitais sociais com o objetivo de 

instalar a infraestrutura necessária para a demanda dos produtos agrícolas no mercado 

internacional. 

ALVES et al. (2013) investigou o conjunto de municípios componentes da 

microrregião de Toledo com vias a revelar a importância do capital social em suas 

economias, atestando então o encadeamento para frente. A região estudada detém 

importantes cooperativas, como a C.Vale, com sua matriz situada em Palotina; Coamo, 

que tem sua sede em Campo Mourão; Copacol, que tem sua matriz em Cafelândia; a 

Copagril, situada em Marechal Cândido Rondon e, por último, a LAR, com sede em 

Medianeira. 

O autor desvenda que a atuação das cooperativas na promoção do 

encadeamento produtivo está positivamente correlacionado tanto aos níveis de 

educação quanto à menor desigualdade na posse da terra (ALVES et al., 2013). Com 

isso, as cooperativas promovem tanto a distribuição de renda como também um 

estoque de capital social, principalmente na agricultura. 

Há, por sua vez, uma forte relação entre a formação de capital social e aquela 

de aglomerações produtivas localizadas, denominadas de Arranjos Produtivos Locais - 

APL, 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. Essa diferenciação parte da 

base econômica da agroindústria para outras atividades, como mostram os arranjos de 

metais sanitários, bonés, equipamentos médico-odontológicos, dentre outros.  
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 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 4.

4.1. Governo Federal 

4.1.1. Legislação 

Na década de oitenta (80), o tema ambiental passou a receber maior atenção, 

com o surgimento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/1981) e do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), que delineou de forma abrangente o 

desenvolvimento da legislação ambiental em nosso país ao estruturar a aplicação dos 

princípios jurídico-ambientais no ordenamento jurídico brasileiro. Com o 

estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente ficaram definidos quais os 

objetivos, fins e mecanismos a serem utilizados para assegurar a preservação, a 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, garantindo condições 

ao desenvolvimento socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. Assim, 

essa lei passou a definir que para atendimento de seus objetivos devem ser 

observados os seguintes princípios, os quais passaram a basear toda a legislação 

ambiental brasileira e por consequência devem ser observados para o gerenciamento 

de resíduos sólidos: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o 

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo;  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 

racional e a proteção dos recursos ambientais; 
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VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

A seguir são apresentadas as legislações federais referentes a resíduos sólidos, 

utilizadas como base para esse estudo. 

Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB 

A Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais 

para o Saneamento Básico, dispondo dos princípios fundamentais, do exercício da 

prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, do planejamento, 

da regulação, dos aspectos econômicos e sociais, dos aspectos técnicos, social e da 

política federal de Saneamento Básico. Essa lei inova no ordenamento jurídico, na 

medida em que inclui no conceito de Saneamento Básico, além dos serviços de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo 

de resíduos sólidos, a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas.  

A Lei de Saneamento Básico foi regulamentada pelo Decreto Federal 

7.217/2010 que define que todos os municípios brasileiros devem elaborar um Plano 

Municipal de Saneamento Básico - PMSB de forma participativa. A elaboração desses 

Planos é condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de 

financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 

pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.  

O prazo estabelecido para conclusão dos PMSB, conforme a Resolução 

Recomendada do Conselho das Cidades 33 de 01 de março de 2007 era até 31 de 

dezembro de 2010, todavia, esse prazo foi estendido para 31 de dezembro de 2013 

pelo Decreto 7.217 de 21 de junho de 2010. Devido ao não atendimento à PNSB pelos 

municípios, esse prazo foi novamente revogado pelo Decreto Federal 8.211 de março 
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de 2014, com nova data para conclusão dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

até 31 de dezembro de 2015. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

A Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público 

e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

A PNRS estabelece conceitos importantes para a gestão de resíduos, destaca-

se a diferenciação entre resíduos sólidos e rejeitos; a realização obrigatória da coleta, 

da segregação na origem e do tratamento e reciclagem antes da disposição final de 

resíduos. Apresenta, ainda, novas obrigações que envolvem os atores da sociedade 

com o conceito de responsabilidade compartilhada e a logística reversa como uma 

nova forma de gestão de produtos após o uso pelo consumidor; ratifica o princípio do 

poluidor-pagador e apresenta mecanismos que obrigam o Estado e os municípios a 

participar no processo.  

Alguns dos objetivos da política são reduzir a geração de resíduos sólidos; 

combater a poluição e o desperdício de materiais descartados pelo comércio, pelos 

estabelecimentos de um modo geral, promovendo a hierarquia no manejo dos 

resíduos, desde a não geração até a disposição final adequada. Reconhece, também, 

o papel importante dos catadores, contemplando-os no sistema nacional de tratamento 

de resíduos, e proibindo, por razões de saúde pública, a moradia e coleta em lixões e 

aterros. 

O conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

citado anteriormente, abrange os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os 

comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos; ou seja, trata da gestão integrada e do gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Estabelece, também, que os estados 

e municípios devem desenvolver seus Planos de Gerenciamento de Resíduos, que 

levam em consideração as variáveis ambientais, primando pela promoção de coleta 
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seletiva, construção de aterros sanitários, eliminação de lixões, manejo de materiais de 

construção ou descartados e o fortalecimento da realização de consórcios municipais 

para atuação conjunta nessas áreas. 

A Lei define dois (02) prazos claros para estados e municípios: 

 02/08/2012 – Prazo para elaboração dos Planos de Gestão Integrada, 

estadual, distrital e municipal (Art. 55); 

 02/08/2014 – Prazo para disposição final ambientalmente adequada (Art. 

56), o que significa na prática a gestão e gerenciamento corretos no 

manejo, seguindo a seguinte ordem de prioridade, conforme estabelece o 

artigo 9°: não geração, redução, reutilização, tratamento dos resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

A partir da instituição da PNRS, as responsabilidades dos geradores de resíduos 

sólidos, do poder público e da coletividade ficaram claras e definidas em lei. Assim, o 

poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade 

das ações voltadas para sua implementação, suas diretrizes e demais determinações.  

Após a sua aprovação, a PNRS foi regulamentada, por dois (02) Decretos 

Federais: 

a) Decreto Federal 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que, entre outras 

medidas, instituiu o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos com a finalidade de apoiar a estruturação e implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da articulação dos órgãos e 

entidades governamentais, de modo a possibilitar o cumprimento das 

determinações e das metas previstas na Lei e no próprio Decreto; 

b) Decreto Federal 7.405, de 23 de dezembro de 2010, que institui o Programa 

Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê 

Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto 

de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, 

e dá outras providências. 
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A PNRS define que a responsabilidade compartilhada pelo gerenciamento dos 

resíduos sólidos, que envolve a segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento temporário, transporte, tratamento e disposição final de cada tipologia 

de resíduos, varia conforme sua origem, envolvendo o gerador e a Administração 

Pública, tendo como responsabilidades definidas por lei: 

 A destinação e disposição ambientalmente adequada; 

 A gestão integrada dos resíduos sólidos; 

 A logística reversa; 

 A elaboração de planos de gerenciamento de resíduos; 

 A implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento 

dos resíduos; 

 O repasse e atualização de informação completas sobre a implementação 

e a operacionalização dos planos de resíduos. 

Dessa forma, o Quadro 27 a seguir, apresenta os responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos de acordo com sua tipologia, conforme a PNRS.  

Quadro 27: Classificação e responsabilidades sobre os resíduos sólidos. 

Classificação quanto à origem 

Tipologia de resíduos Responsável 

Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

Resíduos Domiciliares - RDO 

Resíduos de Limpeza Urbana 

O município: o qual deverá elaborar e 
implantar o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 
(PGIRSU) 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços (Que não estejam 
equiparados a resíduos domiciliares pelo 

poder público municipal) 

Os geradores: mesmo não sendo 
resíduos perigosos, devido à quantidade, 

natureza, composição ou volume, 
necessitam de Plano de Gerenciamento 

de Resíduos (PGRS) 

Resíduos de Serviços de Saneamento - RSan 

(água, esgoto e drenagem urbana) 
O poder público titular do serviço 

Resíduos Sólidos Industriais - RSI 
Os geradores: os quais devem possuir 

PGRS 

Resíduos da Construção Civil - RCC 
Os geradores: somente necessitam 

PGRS se exigido pelo poder público local 
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Classificação quanto à origem 

Tipologia de resíduos Responsável 

Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS 
Os geradores: os quais devem possuir 

PGRS 

Resíduos dos Serviços de Transporte - RST 

(portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários) 

Os geradores: que devem elaborar 
PGRS, sendo estes aprovados pelos 

órgãos competentes e fiscalizados pelo 
município e/ou estado 

Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris - RSA 

Os geradores: 

somente necessitam de PGRS se 
exigidos pelos órgãos competentes 

Resíduos Sólidos da Mineração - RSM 
Os geradores: os quais devem possuir 

PGRS 

Classificação quanto à periculosidade 

Tipologia de resíduos Responsável 

Resíduos perigosos 
Os geradores: os quais devem possuir 

PGRS 

Resíduos não-perigosos Dependente diretamente da origem 

Fonte: PNRS, 2010. 

Outras Leis Federais 

Além da PNSB e da PNRS, outras leis federais se relacionam à temática de 

resíduos sólidos, as quais são destacadas a seguir, em ordem cronológica crescente: 

 Lei 6.938/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências; 

 Lei 7.735/1989: Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade 

autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis e dá outras providências; 

 Lei 7.802/1989: Dispõe sobre o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins. 

 Lei 9.605/1998: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências;  
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 Decreto 875/1993: Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito; 

 Lei 9.795/1999: Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

 Lei 9.974/2000: Altera a Lei 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

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

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 

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

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências; 

 Decreto 4.074/2002: Regulamenta a Lei 7.802/1989, que dispõe sobre a 

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

transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

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

e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências; 

 Decreto 4.581/2003: Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção dos 

Anexos VIII e IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento 

Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito; 

 Decreto 4.954/2004: Aprova o Regulamento da Lei 6.894/1980, que 

dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 

fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à 

agricultura, e dá outras providências; 

 Decreto 5.940/2006: Institui a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras 

providências; 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4795.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4793.htm
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 Lei 11.445/2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis 6.766/1979, 8.036/1990, 8.666/1993, 8.987/1995; 

revoga a Lei n  6.528/1978; e dá outras providências; 

 Instrução Normativa 25 de 23 de junho de 2009: Normas sobre as 

especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a 

rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, 

organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura; 

 Decreto 6.514/2008: Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração dessas infrações, e dá outras providências; 

 Decreto 6.913/2009: Acresce dispositivos ao Decreto 4.074/2002, que 

regulamenta a Lei 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

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

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 

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

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins; 

 Lei 12.305/2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 

Lei nº 9.605/1998; e dá outras providências;  

 Decreto 7.404/2010: Regulamenta a Lei 12.305/2010, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá 

outras providências; 

 Decreto 7.405/2010: Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 

Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o Comitê Interministerial da Inclusão 

Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 

2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras 

providências; 
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 Decreto 7.619/2011: Regulamenta a concessão de crédito presumido do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos 

sólidos; 

 Decreto 8.141/2013: Dispõe sobre o Plano Nacional de Saneamento 

Básico - PNSB, institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional de 

Acompanhamento da Implementação do PNSB e dá outras providências. 

 Decreto 9.177/2017: Regulamenta o art. 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 

2010 e dá outras providências. Estabelece normas para garantir a 

isonomia no cumprimento e fiscalização das obrigações dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de produtos e seus 

respectivos resíduos e embalagens sujeitos à logística reversa 

obrigatória. 

Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama possui resoluções que 

abrangem a questão de resíduos sólidos, as quais são destacadas a seguir, em ordem 

cronológica crescente: 

 Resolução Conama 06/1991: Dispõe sobre a incineração de resíduos 

sólidos provenientes dos serviços de saúde e dá outras providências; 

 Resolução Conama 05/1993: Estabelece definições, classificação e 

procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos 

oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários 

e rodoviários;  

 Resolução Conama 023/1996: Define critérios de classificação de 

resíduos perigosos; listagem dos resíduos perigosos com importação 

proibida, resíduos não inertes classe II controlados pelo IBAMA; 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id1970.htm
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 Resolução Conama 06/1998: Determina que as empresas devam 

apresentar informações sobre os resíduos gerados e delega 

responsabilidades aos órgãos estaduais de meio ambiente para a 

consolidação das informações recebidas das indústrias (base para o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos); 

 Resolução Conama 258/1999: Determina que as empresas fabricantes e 

as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar 

destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis; 

 Resolução Conama 264/1999: Aplica-se ao licenciamento de fornos 

rotativos de produção de clínquer para atividades de co-processamento 

de resíduos; 

 Resolução Conama 263/1999: "Pilhas e Baterias" - Inclui o inciso IV no 

Art. 6º da Resolução Conama 257/1999; 

 Resolução Conama 275/2001: Estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos na coleta seletiva; 

 Resolução Conama 283/2001: Dispõe sobre o tratamento e a destinação 

final dos resíduos dos serviços de saúde; 

 Resolução Conama 301/2002: Altera dispositivos da Resolução 258, de 

26 de agosto de 1999, que dispõe sobre Pneumáticos; 

 Resolução Conama 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, com a 

proibição de disposição dos Resíduos da Construção Civil em aterros de 

resíduos domiciliares, em áreas de "bota - fora", em encostas, corpos 

d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei; 

 Resolução Conama 308/2002: Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental 

de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em 

municípios de pequeno porte; 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id1976.htm
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 Resolução Conama 313/2002: Dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais; define resíduo sólido industrial como todo o 

resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos 

estados sólido, 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;  

 Resolução Conama 314/2002: Dispõe sobre o registro de produtos 

destinados à remediação e dá outras providências; 

 Resolução Conama 316/2002: Dispõe sobre procedimentos e critérios 

para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

 Resolução Conama 334/2003: Dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento 

de embalagens vazias de agrotóxicos; 

 Resolução Conama 348/2004: Altera a Resolução Conama nº 307/2002, 

incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos; 

 Resolução Conama 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências; 

 Resolução Conama 362/2005: Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

 Resolução Conama 373/2006: Define critérios de seleção de áreas para 

recebimento do Óleo Diesel com o Menor Teor de Enxofre-DMTE, e dá 

outras providências; 

 Resolução Conama 375/2006: Define critérios e procedimentos, para o 

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

esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências; 

 Resolução Conama 380/2006: Altera a redação do Anexo I da Resolução 

nº 375, de 29 de agosto de 2006, publicada no DOU em 30 de agosto de 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4790.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4789.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4791.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4787.htm
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2006, a qual define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos 

de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus 

produtos derivados; 

 Portaria MMA 31/2007: Instituiu o Grupo de Monitoramento Permanente 

para o acompanhamento da Resolução Conama 362/2005, que dispõe 

sobre o recolhimento, a coleta e a destinação final de óleo lubrificante 

usado; 

 Resolução Conama 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 404/2008: Estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos 

sólidos urbanos; 

 Resolução Conama 416/2009: Dispõe sobre a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências; 

 Resolução Conama 422/2010: Estabelece diretrizes para as campanhas, 

ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei 9.795/1999, e dá 

outras providências; 

 Resolução Conama 431/2011: Altera o art. 3° da Resolução Conama 

307/2002, e estabelece nova classificação para o gesso; 

 Resolução Conama 448/2012: Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 

11º da Resolução Conama 307/2002, relativa aos Planos de Gestão de 

Residuos da construção Civil; 

 Resolução Conama 450/2012: Altera os Arts. 9º, 16°, 19°, 20°, 21° e 22°, e 

acrescenta o art. 24-A a Resolução Conama 362/2005, que dispõe sobre 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado; 

http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4727.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4786.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4785.htm
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/legislacao/id4784.htm
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 Resolução Conama 452/2012: Dispõe sobre os procedimentos de 

controle da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela 

Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos Perigosos e seu Depósito. Revoga as Resoluções Conama 

08/1991, 23/1996, 235/1998 e 244/1998; 

 Resolução Conama 454/2012: Estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser 

dragado em águas sob jurisdição nacional. Revoga as Resoluções 

Conama 344 de 2004 e 421 de 2010; 

 Resolução Conama 460/2013: Altera a Resolução Conama 420/2009, que 

dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto 

à presença de substâncias químicas e dá outras providências. Altera a 

Resolução Conama 420/2009 (altera o prazo do art. 8º, e acrescenta novo 

parágrafo); 

 Resolução Conama 481/2017: Estabelece critérios e procedimentos para 

garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem 

de resíduos orgânicos e dá outras providências. 

Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa possui resoluções que 

abrangem a questão de resíduos sólidos, as quais são destacadas a seguir, em ordem 

cronológica crescente: 

 RDC 33/2003: Aprova o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde; 

 RDC 306/2004: Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 RDC 56/2008: Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 

Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, 

Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados; 
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 RDC 222/2018  Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. 

4.1.2. Atores e Responsabilidades 

Os principais atores institucionais envolvidos no gerenciamento dos resíduos 

sólidos no âmbito federal são listados a seguir, juntamente com suas responsabilidades 

e atividades relacionadas. 

Sisnama 

Criado pela Lei Federal 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto Federal 

99.274/1990, o Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama é a estrutura adotada 

para a gestão ambiental no Brasil e é formado pelos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental; sua representação é apresentada, de forma 

esquemática, na Figura 36. 

 

Figura 36: Estrutura do SISNAMA. 
Fonte: MMA, 2017. 

O Sisnama é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem como 

atribuições promover a articulação e a integração intra e intergovernamental de ações 

direcionadas à implementação de políticas públicas de meio ambiente, incentivar a 

descentralização da gestão ambiental e a repartição de competências entre as três (03) 
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esferas de Governo. A seguir é apresentada de forma detalhada a estrutura do 

Sisnama. 

 Conselho de Governo: Trata-se do órgão superior do Sisnama, com a função 

de assessorar o Presidente da República na formulação da Política Nacional e 

nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama: A lei estabelece o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente - Sisnama e o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

- Conama, únicos com poder de legislar. Como órgão consultivo e deliberativo, 

tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, 

diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 

sadia qualidade de vida. 

 Ministério do Meio Ambiente - MMA: O MMA é o órgão central do Sisnama, 

criado em novembro de 1992, que tem como missão promover a adoção de 

princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do 

meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos 

serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na formulação 

e na implementação de políticas públicas, de forma transversal e compartilhada, 

participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e 

sociedade. A Lei Federal 13.341, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre 

a organização da Presidência da República e dos ministérios, constituiu como 

área de competência do Ministério do Meio Ambiente os seguintes assuntos: 

a) Política Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; 

b) Política de Preservação, Conservação e Utilização Sustentável de 

Ecossistemas e Biodiversidade e Florestas; 

c) Proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e 

sociais para a melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos 

recursos naturais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13341.htm
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d) Políticas para integração do meio ambiente e produção; 

e) Políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; 

f) Zoneamento Ecológico-Econômico. 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- Ibama: Em 22 de fevereiro de 1989 foi promulgada a Lei Federal 7.735, que 

cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- Ibama, um dos órgãos executores do Sisnama. Trata-se de autarquia federal 

que tem a finalidade de exercer o poder de polícia ambiental, executar ações 

das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, 

relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 

autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e 

controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio 

Ambiente e executar as ações supletivas de competência da União, de 

conformidade com a legislação ambiental vigente. 

O Ibama possui o Cadastro Técnico Federal - CTF e cabe ressaltar que ele 

representa um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 

estabelecidos por meio da Lei Federal 6.938/1981; tem por objetivo controlar e 

monitorar as atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, 

transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio 

ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.  

Nesse sentido, as atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de 

recursos ambientais devem prestar informações sobre sua produção e os 

resíduos gerados através do CTF. Todas as pessoas jurídicas que realizam 

atividades potencialmente poluidoras ou são utilizadoras de recursos naturais, 

ou de instrumento de defesa ambiental, devem possuir registro no CTF e 

preencher o Relatório Anual de Atividades – RAA, documento obrigatório de 

acordo com a Lei Federal 10.165/2000. 

O RAA é elaborado por meio do preenchimento de diversos formulários e 

entregue na própria página do CTF. No site do CTF, há dezenove (19) 

formulários a serem preenchidos, que variam conforme a atividade exercida. O 
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formulário de Resíduos Sólidos compõe o relatório anual de atividades e deve 

ser preenchido com informações sobre todos os tipos de resíduos gerados 

naquele ano. É importante destacar que diversos resíduos gerados nos 

processos produtivos não estão contemplados na listagem oferecida pelo Ibama, 

sendo evidenciadas lacunas nas quantidades geradas pelos empreendedores. 

Em 15 de março de 2013, por intermédio da instrução normativa nº 6, houve a 

publicação de nova tabela de atividades para o CTF. 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio: O 

ICMBio é uma autarquia em regime especial, criada em 28 de agosto de 2007, 

pela Lei Federal 11.516, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e 

é, também, um dos órgãos executores do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

Sisnama. Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação e pode propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar 

as UCs, instituídas pela União. Cabe a ele, ainda, fomentar e executar 

programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade 

e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das Unidades de 

Conservação Federais. 

 Órgãos Seccionais: Órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 

capazes de provocar a degradação ambiental. No caso do estado do Paraná 

esse papel é desempenhado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 

 Órgãos Locais: Órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

Ministério da Saúde/Funasa 

Outro ator institucional é o Ministério da Saúde, instituição dirigente do setor de 

saúde. Ele tem poderes normativos que incluem os aspectos sanitários relacionados ao 

manejo dos resíduos sólidos, no qual intervém por meio de atividades de 

regulamentação e controle sanitário. Os órgãos de saúde têm competência sobre tudo 

o que diz respeito às saúdes pública e ocupacional, higiene e vigilância sanitária 

relacionada com a coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos, sendo 
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importantes interessados e possíveis apoiadores no trabalho de conscientização dos 

munícipes. 

Para implementar projetos relativos à saúde pública, o Ministério da Saúde conta 

com a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, que é responsável por promover a 

inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de 

doenças. A instituição detém grande experiência em ações de saneamento no País e 

atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais. A 

Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da 

mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela 

falta de saneamento básico e ambiental; disponibiliza investimentos que servem para 

intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos municípios de até cinquenta (50) mil 

habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis. 

Ministério das Cidades 

Além do Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, também, tem papel 

preponderante, principalmente em relação ao aproveitamento e desenvolvimento das 

áreas urbanas. O Ministério é quem elabora os planejamentos urbanos visando à 

implementação de políticas fundiárias e imobiliárias, à requalificação de áreas centrais, 

à prevenção de riscos de desmoronamento de encostas e à recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas a partir da implantação de melhorias em infraestrutura. 

Em relação à PNRS, o Ministério das Cidades se mostra como um dos grandes 

responsáveis não só pela implementação das políticas relacionadas aos resíduos 

sólidos, como também pela manutenção e pelo controle das informações relativas à 

gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, já que o órgão recebe as informações 

constantes dos planos municipais de gestão integrada, elaborados pelos municípios e 

define critérios e prioridades para a distribuição de recursos.  

No âmbito do Ministério das Cidades, pode-se citar a Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental – SNSA, que visa promover a universalização do 

abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário (coleta, tratamento e 

destinação final), da gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e 

disposição final), além do adequado manejo de águas pluviais urbanas. Através da 
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SNSA são disponibilizados recursos para ações em saneamento, incluindo resíduos 

sólidos, para municípios com população superior a cinquenta (50) mil habitantes. 

O Ministério é responsável pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, que conta com um conjunto de informações fornecidas 

anualmente por todos os municípios brasileiros. O SNIS configura-se como principal 

fonte de informações referente à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no país. 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

O decreto regulamentador da PNRS, entre outras medidas, instituiu o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, atribuindo-lhe a finalidade de 

apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao 

Comitê, órgão colegiado, é atribuído o caráter deliberativo e consultivo. 

A Portaria 177, de 30 de maio de 2011, do MMA, estabelece que o Comitê pode 

criar Grupos Técnicos, de caráter temporário, compostos por representantes dos 

órgãos que integram o CI, de outros órgãos públicos, bem como de entidades públicas 

e privadas para analisar, estudar e apresentar propostas sobre matérias específicas. 

Para o cumprimento das determinações e metas previstas na lei, o Comitê 

Interministerial criou os seguintes grupos de trabalho, com caráter temporário: 

 GT01 Implementação e acompanhamento dos Planos de Resíduos 

Sólidos e elaboração do Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR. Coordenação: MMA/Secretaria de 

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU; 

 GT02 Recuperação Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Coordenação: Ministério de Minas e Energia – MME; 

 GT03 Linhas de financiamento, creditícias e desoneração tributária de 

produtos recicláveis e reutilizáveis. Coordenação: Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; 

 GT04 Resíduos Perigosos - Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Perigosos e Descontaminação de Áreas Órfãs. Coordenação: MS; 
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 GT05 Educação Ambiental. Coordenação: MMA/Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental – SAIC. 

O Grupo Técnico 1 foi recentemente reativado, em virtude do processo de 

revisão e atualização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, cujo Termo de 

Referência foi lançado no final de 2015 e sua reativação foi deliberada em 10 de 

outubro de 2014, durante a 18ª reunião do Comitê. Já, durante a 19ª reunião, em 

dezembro de 2014, o GT01 foi oficialmente reinstalado, iniciando, naquele momento, 

seus trabalhos, com a finalidade de dar suporte técnico ao Comitê para a elaboração e 

acompanhamento da revisão, atualização e implementação do Plano, cuja 

coordenação está sendo feita pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria 

de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU. Esse grupo possui representantes 

dos setores afins a questão dos resíduos sólidos (academia, setores privados e 

públicos, associações, catadores, sociedade civil organizada), além dos próprios 

representantes do Comitê. 

Outros Atores Importantes 

Conforme já apresentado, no âmbito federal, para tratar das questões afetas a 

resíduos sólidos urbanos tem-se a atuação do MCidades e do Ministério da 

Saúde/Funasa, além do MMA. Além desses, a atuação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, do Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE, Fundação Banco do Brasil e da Secretaria Geral da Presidência da 

República é relevante no fomento de programas de apoio aos catadores de materiais 

recicláveis. 

O Ministério da Educação tem o papel de aplicação dos instrumentos da PNRS 

relativos à educação ambiental e o plano municipal de gestão integrada deverá 

obrigatoriamente contemplar programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. 

Outros ministérios que atuam em esferas relacionadas com o manejo dos 

resíduos sólidos, como os Ministérios de Planejamento, da Integração Nacional, entre 

outros, atuam no planejamento, na supervisão e na regulamentação sobre o manejo de 
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resíduos sólidos no que concerne às suas respectivas áreas de competência (PWC, 

2011). 

4.1.3. Planejamento Federal e Execução de Ações na Gestão de Resíduos 

O planejamento federal na gestão de resíduos sólidos passou a ser efetivo a 

partir da elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab e do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos - Planares, ambos previstos na Política Nacional de 

Saneamento Básico e na Política Nacional de Resíduos Sólidos, respectivamente. 

Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB 

O PLANSAB foi elaborado pelo Governo Federal em amplo processo 

participativo, coordenado pelo Ministério das Cidades e por um Grupo de Trabalho 

Interinstitucional de Acompanhamento da Implementação do Plano – GTI – PLANSAB, 

instituído pelo Decreto nº 8.141, de 20 de novembro de 2013. O PLANSAB foi 

aprovado pela Portaria interministerial 171, de 06 de dezembro de 2013 e estabelece 

metas de atendimento e universalização dos serviços de saneamento. O Plano deve 

ser avaliado anualmente e revisado a cada quatro (04) anos, preferencialmente em 

períodos de vigência dos Planos Plurianuais - PPA do Governo Federal. 

O PLANSAB busca servir como instrumento fundamental para a retomada da 

capacidade orientadora do Estado na condução da política pública de saneamento 

básico e, consequentemente, da definição das metas e estratégias de governo para o 

setor no horizonte de vinte (20) anos, com vistas à universalização do acesso aos 

serviços de saneamento básico como um direito social, contemplando os componentes 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

O Quadro 28, a seguir, apresenta as metas do Plansab para o manejo de 

resíduos sólidos. 
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Quadro 28: Metas estabelecidas no PLANSAB - 2013 para o Brasil e Região Sul. 
R

e
s
íd
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o
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o
s
 

Indicador Descrição Região 2018 2023 2033 

R1 
% de domicílios urbanos atendidos por 

coleta direta de resíduos sólidos 

Brasil 94 97 100 

Sul 99 100 100 

R2 
% de domicílios rurais atendidos por coleta 

direta e indireta de resíduos sólidos 

Brasil 42 51 70 

Sul 62 71 91 

R3 
% de municípios com presença de 

lixão/vazadouro de resíduos sólidos 

Brasil 0 0 0 

Sul 0 0 0 

R4 
% de municípios com coleta seletiva de 

resíduos sólidos domiciliares 

Brasil 28 33 43 

Sul 48 53 63 

R5 % de municípios que cobram taxa de lixo 
Brasil 39 52 80 

Sul 49 66 100 

Fonte: PLANSAB. Adaptado: Envex - Engebio, 2017. 

Ministério das Cidades - MCidades 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades é 

responsável pela execução e acompanhamento das metas e ações previstas no 

PLANSAB e deve, anualmente, elaborar e dar publicidade ao relatório de 

monitoramento e de avaliação sistemática do Plano. É importante e fundamental que 

contenha elementos que possibilitem identificar a evolução dos cenários, as metas, os 

indicadores, os investimentos, as macrodiretrizes, as estratégias e avaliar a 

implementação dos programas. 

Em relação aos programas do Ministério das Cidades, destacam-se os 

seguintes: 

 Programa Avançar Cidades – Saneamento: Tem o objetivo de promover a 

melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento junto ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDS de ações nas modalidades de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, 

manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, estudos e projetos, e 

planos de saneamento; 

 Programa Saneamento para Todos: Visa promover ações de saneamento básico 

integradas com outras políticas setoriais, por meio de financiamento junto à 
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Caixa Econômica Federal para empreendimentos do setor público ou privado 

que tenham esse mesmo objetivo. 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES 

A partir do que foi estabelecido pela PNRS foi elaborada uma versão do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, que atualmente está em revisão. A versão preliminar, de 

2012, desse plano foi objeto de discussão em cinco (05) audiências públicas regionais, 

uma audiência pública nacional e consulta pública via internet e, também, foi apreciada 

pelos seguintes conselhos: Conama, CNRH, Concidades e CNS. O documento 

apresenta o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no Brasil, estimando a 

quantidade de resíduos produzidos, de resíduos coletados, o tipo de tratamento e qual 

o destino final dos resíduos; define metas, prazos e ações complementares para que 

se viabilize o cumprimento da PNRS no Brasil. 

O Plano lança, também, diretrizes, estratégias e metas que, de forma geral, 

integram e demandam ações de educação ambiental e de comunicação social, que 

sejam capazes de mobilizar e envolver toda a sociedade brasileira, incluindo as esferas 

governamentais, as instituições não governamentais e os segmentos produtivos. Com 

isso, objetiva-se caminhar rumo a uma nova cultura de produção e consumo 

sustentáveis e gestão dos resíduos, por meio de uma ampla e profunda ação 

pedagógica que incentive a não geração, a redução, a reutilização, o tratamento e a 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e rejeitos da produção 

e do consumo. 

Com base no diagnóstico, prognóstico dos cenários e identificação de demandas 

e potencialidades foram definidas ações e metas a serem atingidas, para diversas 

atividades e tipologias de resíduo. A seguir, no Quadro 29, no Quadro 30, no Quadro 

31, no Quadro 32, no Quadro 33, no Quadro 34, no Quadro 35 e no Quadro 36 são 

apresentas as metas, assim como os prazos para o atendimento das mesmas no Brasil 

e na Região Sul. 
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Quadro 29: Metas de Qualificação da gestão dos resíduos sólidos do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Planos Estaduais elaborados até 2013 % 
Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

Municípios com planos 
intermunicipais, microrregionais ou 

municipais elaborados até 2014 
% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

Estudos de Regionalização em 100% 
dos Estados até 2013 

% 
Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

Municípios com cobrança por serviços 
de RSU, sem vinculação com o IPTU 

% 
Brasil 35 48 55 68 75 

Sul 48 65 75 85 95 

Fonte: MMA, 2012. 

Quadro 30: Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RSU. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Eliminação total dos 
lixões até 2014 

% 
Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Áreas de lixões 
reabilitadas 

% 
Brasil 5 20 45 65 90 

Sul 10 20 50 75 100 

Redução dos 
resíduos recicláveis 
secos dispostos em 

aterro 

% 

Brasil 22 28 34 40 45 

Sul 43 50 53 58 60 

Redução do 
percentual de 

resíduos úmidos 
disposto em aterros 

% 

Brasil 19 28 38 46 53 

Sul 30 40 50 55 60 

Recuperação de 
gases de aterro 

sanitário – Potencial 
de 300 MW 

MW 

Brasil 50 100 150 200 250 

Sul - - - - - 

Inclusão e 
fortalecimento da 
organização de 

600.000 catadores 

Catadores 

Brasil 280.000 390.000 440.000 500.000 600.000 

Sul 68.602 95.550 107.800 122.500 147.000 

Fonte: MMA, 2012. 
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Quadro 31: Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RSS. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Tratamento implementado para 
resíduos de serviço de saúde, 

conforme indicado pelas RDC ANVISA 
e Conama pertinentes ou quando 

definido por norma Distrital, Estadual e 
Municipal vigente 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Disposição Final ambientalmente 
adequada de RSS 

% 
Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Lançamento dos efluentes 
provenientes de serviços de saúde em 

atendimento aos padrões 
estabelecidos nas Resoluções 

Conama pertinentes 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Inserção de informações sobre 
quantidade média mensal de RSS 

gerada por grupo de RSS (massa ou 
volume) e quantidade de RSS tratada 
no Cadastro Técnico Federal (CTF) 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Fonte: MMA, 2012. 

Quadro 32: Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RST. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Adequação do Tratamento de 
resíduos gerados nos portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Coleta seletiva implementada nos 
pontos de entrada de resíduos e 
aplicação do sistema de logística 

reversa, conforme legislação vigente 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Inserção das informações de 
quantitativo de resíduos (dados do 

PGRS) no Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Fonte: MMA, 2012. 

Quadro 33: Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RSI. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos industriais. 

% 
Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Redução da geração dos rejeitos da 
indústria, com base no Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos 

% 
Brasil 10 20 40 60 70 

Sul 10 20 40 60 70 
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Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Industriais de 2014. 

Fonte: MMA, 2012. 

Quadro 34: Meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RSA. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Inventário de Resíduos 
Agrossilvipastoris 

% 
Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Fonte: MMA, 2012. 

Quadro 35: Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RSM. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Levantamento de dados dos resíduos 
gerados pela atividade mineral no 

território nacional 
% 

Brasil 80 90 100 - - 

Sul 80 90 100 - - 

Destinação Ambientalmente 
Adequada de Resíduos de Mineração 

% 
Brasil 80 85 90 95 100 

Sul 80 85 90 95 100 

Implantação de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos de 

Mineração - PGRMs 

% 

Brasil 90 95 100 - - 

Sul 90 95 100 - - 

Fonte: MMA, 2012. 

Quadro 36: Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os RCC. 

Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

Eliminação de 100% de áreas de 
disposição irregular até 2014 (Bota 

Foras) 
% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

Implantação de Aterros Classe A 
(reservação de material para usos 
futuros) em 100% dos municípios 
atendidos por aterros de RCC até 

2014 

% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

Implantação de PEVs, Áreas de 
Triagem e Transbordo em 100% dos 

municípios 
% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

Reutilização e Reciclagem de RCC 
em 100% dos municípios, 

encaminhando os RCC para 
instalações de Recuperação 

% 

Brasil - - - - - 

Sul 60 80 100 - - 

Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos da 

Construção, pelos grandes 
geradores, e implantação de sistema 

declaratório dos geradores, 

% 
Brasil 100 - - - - 

Sul - - - - - 
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Meta Unidade Região 2015 2019 2023 2027 2031 

transportadores e áreas de 
destinação 

Elaboração de diagnóstico 
quantitativo e qualitativo da geração, 

coleta e destinação dos resíduos. 
% 

Brasil 100 - - - - 

Sul - - - - - 

Fonte: MMA, 2012. 

Após ajustes e adequações, sua versão preliminar foi aprovada pelo Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos - Comitê, para publicação em 

decreto, em agosto de 2012. Dentre as dificuldades encontradas para a elaboração do 

diagnóstico nacional dos resíduos sólidos, em sua primeira versão, há que se destacar 

a escassez e a falta de consistência dos dados disponíveis à época, fatores esses que, 

ainda hoje, dificultam uma avaliação das mudanças ocorridas, principalmente após a 

promulgação da lei. No entanto, dos cinco (05) Conselhos Nacionais que deveriam 

apreciar o Plano Nacional, o Conselho Nacional de Política Agrícola não se pronunciou 

sobre o documento, conforme previsto pelo Decreto Federal 7.404/2010, motivo pelo 

qual, o Plano Nacional foi concluído, mas não levado para decreto presidencial. 

Com vistas a alcançar os objetivos e metas do PLANSAB e PLANARES o 

Governo Federal, além de executar ações previstas, também realiza o repasse de 

recursos aos estados e municípios, tanto para elaboração dos seus planos, de 

saneamento básico e de resíduos sólidos, a exemplo do PERS/PR, como para 

execução de obras, aquisição de equipamentos e investimentos em sistemas de 

gestão.  

Os principais recursos são disponibilizados por meio do Ministério das Cidades, 

Ministério da Saúde através da Funasa e Ministério do Meio Ambiente; que também 

disponibilizam materiais educativos, como cartilhas e manuais voltados às 

administrações públicas para gestão adequada dos resíduos sólidos. 

4.1.4. Educação Ambiental 

Nos termos do Art. 1º da Lei Federal 9.795/1999, a educação ambiental é 

apresentada como “processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 
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à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. A lei, regulamentada pelo Decreto 

Federal 4.281/2002, dispõe sobre Educação Ambiental, instituindo a Política Nacional 

de Educação Ambiental – PNEA, antecedendo a própria PNRS (Lei Federal 

12.305/2010). 

A relevância e reconhecimento da educação ambiental em escala local, nacional 

e global são determinantes na construção de uma sociedade justa e sustentável, uma 

vez que pode ser vista como contrapartida à degradação socioambiental. Nesse 

sentido, a educação ambiental é vista como um componente essencial da educação 

nacional devendo estar presente em todos os níveis de ensino de forma articulada, 

contínua e permanente, de modo formal e não formal. Essa é uma condição essencial 

para o atendimento da demanda educativa que apresenta a Política e o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, tanto na orientação e ampla difusão de seus conceitos, quanto na 

capacitação de cada um dos segmentos da cadeia geradora e destinadora dos 

resíduos (Art. 2º da Lei Federal 9.795/1.999). 

No que se refere às iniciativas ligadas a promoção da educação ambiental, a 

demanda ocorre desde políticas a programas e ações orientadas. De forma que, de 

acordo com os artigos nº 205 e 225 da Constituição Federal, é incumbido ao Poder 

Público definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 

Dessa forma, o diagnóstico do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012) indica 

que as ações de educação ambiental são concentradas nos ambientes escolares, em 

detrimento de ações voltadas à população e aos agentes diretamente envolvidos com o 

manejo diferenciado dos resíduos. O documento ainda ressalta a importância da 

integração entre iniciativas sinérgicas com a PNRS (2010), em especial o Plano de 

Produção e Consumo Sustentável, a A3P, as ações de Educomunicação, entre outras 

políticas públicas das diversas esferas do governo (MMA, 2011). 

Além disso, a seguir são apresentadas demais regulamentações nacionais sobre 

a educação ambiental e marcos regulatórios da Educação Ambiental: 
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 Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências; 

 Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999: Dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

 Decreto Federal 4.281, de 25 de junho de 2002: Regulamenta a Lei Federal 

9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental, e dá outras providências; 

 Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE nº2, de 15 de junho de 

2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental; 

 Resolução Conama 422/2010: Estabelece diretrizes para as campanhas, ações 

e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei Federal 9.795/1999, e dá 

outras providências; 

 Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 98, de 26 de 

março de 2009, que estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a 

educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a 

informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 Recomendação Conama 11, de 04 de maio de 2011, que recomenda diretrizes 

para a implantação, funcionamento e melhoria da organização dos Centros de 

Educação Ambiental-CEA, e dá outras orientações; 

 Recomendação Conama 14, de 26 de abril de 2012, que recomenda a adoção 

da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de 

Conservação – Encea; 

 Instrução Normativa Ibama de 02 de março de 2012, que estabelece as bases 

técnicas para programas de educação ambiental apresentados como medidas 

mitigadoras ou compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm
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ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – Ibama. 

A PNEA criou o seu Órgão Gestor, por meio do Decreto Federal 4.281/2002, 

integrado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Esses 

ministérios executam a importante tarefa de coordenação dessa política e, mais do que 

isso, compartilham a tomada de decisões na criação de instrumentos públicos que, 

coerentes com princípios, objetivos e práticas instituídos pela lei, constroem os 

caminhos para a consolidação da educação ambiental em todo o país, de acordo com 

Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA.  

Esse programa (ProNEA) foi construído de forma participativa, a partir de ampla 

consulta pública, pelo Órgão Gestor, em 2004. A nova versão foi lançada, em 2014, 

com o objetivo de informar e motivar a sociedade brasileira para esse ideário presente 

na construção democrática de sociedades sustentáveis, fundadas nos princípios de 

liberdade, igualdade, solidariedade, justiça social e corresponsabilidade, conforme 

disposto nos termos da própria política (ProNEA, 2014). 

O ProNEA possui cinco (05) linhas de ações e estratégias, a saber: 

 Gestão e planejamento da educação ambiental no país; 

 Formação de educadores e educadoras ambientais; 

 Comunicação para educação ambiental; 

 Inclusão da educação ambiental nas instituições de ensino; 

 Monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos de 

educação ambiental. 

A linha de atuação de comunicação para educação ambiental do ProNEA divide-

se na produção e apoio à elaboração de materiais educativos e didático-pedagógicos e 

na comunicação e tecnologia para educação ambiental que tem como um de seus 

objetivos o incentivo à alimentação de bancos de dados com informações sobre ações 

na área de educação ambiental, além de proporcionar meios interativos e democráticos 
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para que a sociedade possa produzir conteúdos e disseminar conhecimentos, por meio 

da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade. 

Nesse contexto, o MMA possui a plataforma virtual denominada Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental e Comunicação Social na Gestão de Resíduos 

Sólidos – EducaRES, uma ferramenta digital com o objetivo de divulgar ações que 

ajudem a enfrentar os desafios da implantação da PNRS proporcionando aos gestores, 

aos catadores de material reciclável e aos cidadãos em geral, a oportunidade de 

buscar boas iniciativas de todas as regiões do país. 

O objetivo da EducaRES é oferecer um rol de possibilidades que inspirem toda a 

sociedade brasileira a enfrentar os desafios de implementação da PNRS. A plataforma 

pode ser acessada e fornecer informações para todos os cidadãos, mas somente 

instituições da sociedade civil, setor privado e poder público podem submeter suas 

práticas. Atualmente, a plataforma conta com duzentas e setenta e nove (279) práticas 

distribuídas pelo país. 

4.2. Governo Estadual 

4.2.1. Legislação 

No Paraná o licenciamento de atividades geradoras de resíduos e 

empreendimentos de transporte, tratamento e disposição final de resíduos é 

regulamentado pela Resolução SEMA/PR 031, de 24 de agosto de 1998, que 

estabelece requisitos, critérios e procedimentos administrativos referentes ao 

licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência 

prévia, a serem cumpridos no Estado do Paraná. 

Além dos instrumentos de licenciamento, desde o ano de 1999 o Estado conta 

com a Lei Estadual 12.493 que estabelece princípios, normas e critérios referentes à 

geração, ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte e à 

destinação final dos resíduos, que visam o controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais. 

A Lei 12.493/1999 estabeleceu como um de seus princípios a minimização da 

geração de resíduos no Estado e a priorização dos processos de reutilização e 
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reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e disposição final. Assim como, 

estabeleceu o prazo de um ano, a contar da data de sua publicação, para 

encerramento e adequação dos depósitos de resíduos a céu aberto; prazo esse que 

não foi cumprido pela maioria dos municípios do Paraná.  

Também regulamentou a responsabilidade dos geradores quanto ao 

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

adequada de resíduos e quanto ao passivo ambiental e recuperação de áreas 

degradadas. E, definiu a obrigatoriedade das atividades geradoras de resíduos 

cadastrarem-se junto ao IAP para fins de controle e inventário dos resíduos sólidos 

gerados no Estado do Paraná. 

A partir da referida Lei, desde 1999, os fabricantes e/ou importadores de pneus e 

as empresas produtoras e/ou comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela 

coleta, reciclagem e destinação final adequada de seus produtos e embalagens, 

colocando o Paraná como pioneiro na execução das ações de logística reversa, sendo 

que o modelo de retorno das embalagens vazias de agrotóxicos se tornou difundido em 

todo país. 

O Decreto Estadual 6.674, de 03 de dezembro de 2002, que regulamentou a Lei 

12.493/1999, estabeleceu as normas técnicas e resoluções aplicáveis, definiu as 

entidades estaduais atuantes na gestão de resíduos cabendo ao Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP a aplicação da lei e do decreto e as ações de fiscalização nas atividades 

geradoras, bem como naquelas direcionadas ao acondicionamento, ao 

armazenamento, à coleta, ao transporte, à reutilização, à reciclagem, ao tratamento 

e/ou à destinação final dos resíduos sólidos. Ao Instituto das Águas do Paraná (antiga 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

- SUDERHSA) coube a coordenação, a supervisão e o controle do Programa Estadual 

de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, bem como do Programa Estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

O Decreto também estabeleceu os procedimentos de licenciamento para 

atividades geradoras de resíduos sólidos, as obrigações e condicionantes para 

empresas produtoras e/ou comercializadoras de produtos agrotóxicos e afins e para 

empresas fabricantes e importadoras de pneumáticos. 
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Além das legislações já citadas, o Código de Saúde do Paraná, regulamentado 

pela Lei Estadual 13.331, de 23 de novembro de 2001, dispõe sobre a organização, 

regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no Estado do 

Paraná e o Decreto Estadual 5.711, de 5 de maio de 2002, aprova o regulamento da 

organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Estado 

do Paraná, o qual estabelece normas de promoção, proteção e recuperação da saúde 

e dispõe sobre as infrações sanitárias e respectivo processo administrativo. 

O Código de Saúde estabelece que todas as residências ou atividades 

industriais e comerciais devem privilegiar as formas de tratamento de esgoto e resíduos 

sólidos que permitam o reaproveitamento dos resíduos, sem danos à saúde pública e 

minimizem os danos ao meio ambiente. Além disso, determina que os municípios 

devem estabelecer, na elaboração do Plano Diretor, políticas que visem minimizar o 

volume de resíduos sólidos gerados, a fim de aperfeiçoar os processos de coleta 

seletiva, transporte, tratamento e/ou destino final. 

Conforme estabelecido no Decreto Estadual 5.711/2002, todo e qualquer 

sistema individual ou coletivo, público ou privado, de geração, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos de qualquer 

natureza, gerados ou introduzidos no Estado está sujeito à fiscalização da autoridade 

sanitária competente, em todos os aspectos que possam afetar a saúde pública. Cabe 

à Secretaria Estadual de Saúde e Instituto de Saúde do Estado do Paraná – 

SESA/ISEP e as Secretarias Municipais de Saúde, a fiscalização quanto às condições 

de acondicionamento, coleta interna, transporte interno e armazenamento dos resíduos 

gerados em estabelecimentos de interesse à saúde. 

O Decreto define ainda que resíduos sólidos infectantes e especiais, tais como 

químicos perigosos, farmacêuticos e radioativos, devem ser avaliados pelos órgãos de 

saúde e/ou de meio ambiente competentes de forma diferenciada dos resíduos comuns 

quanto às suas características, desde a fonte geradora, segregação, 

acondicionamento, coleta interna, transporte interno e externo, armazenamento, coleta 

externa, destino final e/ou tratamento. Deve ser respeitada a classificação da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT quanto aos resíduos sólidos 

infectantes, especiais, comuns e industriais. 
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Cabe aos estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde 

gerenciar os seus resíduos, desde a geração até a disposição final, de forma a atender 

os requisitos ambientais e de saúde pública, elaborar e implementar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, segregar, acondicionar e 

identificar os resíduos adequadamente e assegurar o adequado armazenamento 

temporário e externo de resíduos, em conformidade com a legislação sanitária e 

ambiental. 

As instalações que armazenam temporariamente resíduos sólidos, para fins de 

reciclagem, devem possuir infraestrutura mínima adequada prevendo proteção contra 

chuva, organização interna, restrição de acesso, dispositivo que impeça a entrada e 

proliferação de vetores, animais reservatórios e animais peçonhentos, mantendo o 

ambiente organizado e em condições adequadas para higiene e limpeza. 

Determina também que qualquer instalação destinada à criação, manutenção e 

reprodução de animais e aves, nela incluída o sistema de armazenagem, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos e líquidos deve ser construída, mantida e operada 

em condições sanitárias adequadas, de modo a não causar incômodo à população. 

Todo sistema de disposição final de resíduos sólidos e líquidos deverá ser licenciado 

por órgão ambiental competente, antes de entrar em operação. 

A Resolução CEMA 050, de 18 de outubro de 2005, proíbe, no Estado do 

Paraná, o armazenamento, o tratamento e/ou a disposição final de resíduos radioativos 

e explosivos; o armazenamento, o tratamento, o coprocessamento em fornos de 

cimento e/ou a disposição final de quaisquer tipos de resíduos de organoclorados, 

agrotóxicos e domissanitários, seus componentes e afins oriundos de outros Estados 

da Federação e/ou de outros Países. 

A Lei Estadual 15.851, de 10 de junho de 2008, dispõe que as empresas 

produtoras, distribuidoras e que comercializam equipamentos de informática, instaladas 

no Estado do Paraná, ficam obrigadas a criar e manter o Programa de Recolhimento, 

Reciclagem ou Destruição de Equipamentos de Informática, sem causar poluição 

ambiental.  

A Resolução CEMA 065, de 01 de julho de 2008, dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades 
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poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente. Estabelece requisitos, 

conceitos, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos referentes ao 

licenciamento ambiental a serem adotados no território do Estado do Paraná. 

A Lei Estadual 16.075, de 01 de abril de 2009, proíbe o descarte de pilhas, 

lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham 

mercúrio metálico em lixo doméstico ou comercial. 

A Resolução CEMA 076, de 30 de novembro de 2009, estabelece a exigência e 

os critérios na solicitação e emissão de autorizações ambientais para coprocessamento 

de resíduos em fornos de cimento, com fins de substituição de matéria prima ou 

aproveitamento energético. 

A Lei Estadual 16.322, de 18 de dezembro de 2009, dispõe sobre a 

responsabilidade das indústrias farmacêuticas, das empresas de distribuição de 

medicamentos e das farmácias, drogarias e drugstores, darem destinação final e 

adequada aos produtos que estejam com prazos de validade vencidos ou fora de 

condições de uso. 

A Lei Estadual 17.211, de 03 de julho de 2012, regulamentada pelo Decreto 

Estadual 9.213 de 23 de outubro de 2013, dispõe sobre a responsabilidade da 

destinação dos medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus procedimentos.  

A Lei Estadual 17.232, de 16 de julho de 2012, estabelece as diretrizes para 

coleta seletiva contínua de resíduos sólidos oriundos de embalagens de produtos que 

compõe a linha branca no âmbito do território paranaense. 

Ainda, a Resolução CEMA 088, de 27 de agosto de 2013, estabelece critérios, 

procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental municipal de atividades, 

obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local. 

Estabelece as tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou 

possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, 

potencial poluidor e natureza da atividade, para fins de licenciamento ambiental pelos 

órgãos municipais de meio ambiente. 

O Decreto Estadual 8.656, de 31 de julho de 2013, dispõe sobre a criação do 

Programa Estadual Paraná Sem Lixões, para atendimento às diretrizes da Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, sob a coordenação da SEMA/PR, 

visando apoiar a gestão integrada dos resíduos sólidos nos municípios paranaenses. 

Além do estabelecido nas legislações apresentadas a regulamentação da gestão 

de resíduos sólidos no Estado conta também com resoluções da SEMA/PR, portarias 

do IAP e resoluções do CEMA como a Resolução CEMA 094, de 2014, que estabelece 

diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, projeto, implantação, 

operação e encerramento de aterros sanitários, visando o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. 

Existem ainda as resoluções conjuntas entre entidades estaduais, como a 

Resolução Conjunta SEMA/SEDU/PARANACIDADE 004, de 23 de setembro de 2015, 

que instituiu o Grupo de Trabalho Institucional SEMA/SEDU/PARANACIDADE para 

discussão e elaboração de documento com vistas à implantação de mecanismos de 

gestão e financiamento aos municípios e aos Consórcios por ele integrados, de ações 

e investimentos decorrentes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

4.2.2. Atores e Responsabilidades 

A gestão de resíduos sólidos no estado do Paraná é de responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA/PR e de suas 

vinculadas. A SEMA/PR, criada a partir da Lei Estadual 10.666/92, tem por finalidade 

formular e executar as políticas de meio ambiente, de recursos hídricos e atmosféricos, 

de biodiversidade e florestas, cartográfica, agrário-fundiária, de controle da erosão e de 

saneamento ambiental e gestão de resíduos sólidos. O Decreto Estadual 4.514, de 23 

de julho de 2001, regulamenta as atividades sob responsabilidade da SEMA/PR.  

A Figura 37 apresenta a atual estrutura organizacional da SEMA/PR. 
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Figura 37: Organograma da SEMA/PR. 
Fonte: SEMA/PR, adaptado por EnvEx – Engebio. 
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A responsabilidade direta sobre o setor de resíduos sólidos está a cargo da 

Coordenadoria de Resíduos Sólidos – CRES, de acordo com as atribuições, definidas 

no Decreto Estadual 4.514, em seu Art. 32: 

“... 

I - a coordenação da proposição e da elaboração de políticas, normas, 

estratégias, programas e projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos, 

contribuindo para com a definição e implementação da política ambiental do 

Estado; 

II - a busca da integração da sua área de competência com as diferentes 

áreas da SEMA, visando à consolidação da política ambiental do Estado;  

III - o acompanhamento das ações das entidades vinculadas, visando a 

verificação do atendimento à política estadual de resíduos sólidos estabelecida;  

IV - a articulação das ações das áreas técnicas afetas às entidades 

vinculadas, em atendimento à política estabelecida, na sua área de atuação;  

V - o acompanhamento da eficiência das políticas de resíduos sólidos 

aplicadas;  

VI - a organização de demandas e contribuições, a nível nacional e 

internacional, relativas a programas de gestão de resíduos sólidos;  

VII - a busca e a promoção da integração entre a SEMA e as áreas 

técnicas afetas às entidades vinculadas com outros órgãos e instituições 

relacionados a programas projetos e ações voltados ao conhecimento, não 

geração, minimização, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos;  

VIII - a promoção do relacionamento entre o Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e o sistema produtivo do Estado do Paraná, em estreita articulação e 

sintonia com entidades de classe empresariais, na sua área de atuação;  

IX - o acompanhamento técnico de programas e projetos na área de 

gestão de resíduos sólidos;  



  
  

 

 206 

 
206 

X - a contribuição para com a implementação e manutenção do Sistema 

de Informações Ambientais;  

XI - o desempenho de outras atividades correlatas. 

...” 

A atuação da CRES ocorre de forma articulada com as demais coordenadorias e 

institutos vinculados à SEMA/PR, como o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, o 

Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ e o Instituto de Terras, Cartografia e 

Geologia – ITCG. 

Para a operacionalização das ações sob sua responsabilidade a SEMA/PR 

conta com seis (06) escritórios regionais, além da sede em Curitiba, assim como, com 

o apoio dos escritórios regionais das vinculadas (IAP, AGUASPARANÁ, ITCG), 

distribuídos em todo Estado a partir da divisão hidrográfica estadual, conforme 

apresentado no mapa da Figura 38. 
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Figura 38: Localização dos escritórios regionais da SEMA/PR, IAP e AGUASPARANÁ. 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

O IAP, autarquia estadual, é o órgão executivo da administração indireta, possui 

vinte e um (21) escritórios regionais em todo o estado e tem por finalidade o 

licenciamento, o monitoramento e a fiscalização ambiental no Paraná. Está estruturado 

em sete (07) diretorias; diretamente relacionadas à gestão de resíduos tem-se: a 

Diretoria de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição - DIMAP e a Diretoria de 

Proteção e Emergências Ambientais - DIPEA. 
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À DIMAP compete a pesquisa, avaliação e determinação de indicadores e 

padrões ambientais, a avaliação e transferência de tecnologias de tratamento e 

disposição final de efluentes e resíduos, o monitoramento, a disponibilização e 

divulgação de informações sobre a qualidade das águas e do ar, o credenciamento de 

laboratórios ambientais e a realização de ensaios laboratoriais, visando dar suporte às 

ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e recuperação dos recursos 

ambientais, bem como o licenciamento e controle de atividades poluidoras. 

À DIPEA compete planejar e organizar as atividades de proteção referentes ao 

uso dos recursos ambientais no Estado, e ao combate da poluição, definidas na 

legislação federal e estadual, monitorar e avaliar procedimentos de fiscalização 

ambiental no Estado do Paraná, em colaboração com os demais órgãos de fiscalização 

componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente e elaborar, em conjunto com 

órgãos afins, os planos, programas, projetos, normas, padrões e procedimentos de 

controle e fiscalização ambiental. Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, 

orientar, executar e apoiar a execução e implementação das ações e planos de 

prevenção e atendimento a acidentes e emergências ambientais. 

Como citado, o IAP é responsável pelo licenciamento e fiscalização das 

atividades geradoras de resíduos, assim como dos prestadores de serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final. O licenciamento deve ser solicitado pelo 

gerador/empreendedor. A fiscalização se dá por meio do sistema de Movimentação de 

Resíduos, de denúncias feitas ao IAP, de vistorias periódicas e na própria renovação 

da licença de operação, a qual é obrigatória aos empreendimentos, momento em que 

os empreendimentos devem comprovar a destinação dos resíduos gerados na 

atividade. 

O IAP também é responsável por fiscalizar a atuação dos municípios, 

principalmente quanto à destinação final adotada para os resíduos sob 

responsabilidade do poder público municipal; mantém cadastro da disposição final 

adotada em todos os municípios do Estado. 
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Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ 

O AGUASPARANÁ, autarquia vinculada a SEMA/PR, é o órgão executivo gestor 

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e tem por finalidade 

oferecer suporte institucional e técnico à efetivação dos instrumentos da Política 

Estadual de Recursos Hídricos. 

Especificamente na questão de resíduos sólidos, o AGUASPARANÁ possui em 

sua estrutura organizacional a Diretoria Técnica e de Saneamento, que conta com o 

Departamento de Resíduos Sólidos; tem sob sua responsabilidade a celebração de 

convênios com os municípios para desenvolvimento de ações que objetivam destinar 

de forma adequada os resíduos sólidos no Estado. 

As principais atividades relacionadas ao saneamento básico desenvolvidas pelo 

AGUASPARANÁ referem-se à: 

 Coordenação e Supervisão da execução de projetos e obras de Aterros 

Sanitários; 

 Coordenação e Supervisão dos estudos referentes à implantação dos 

Consórcios Intermunicipais de Aterros Sanitários - CIAS, que tem como 

objetivo melhorar a gestão dos RSU no estado do Paraná; 

 Coordenação e Supervisão do Gerenciamento de RSU no projeto 

Operação Verão Paraná; 

 Coordenação e Supervisão do Programa Estadual de Recolhimento de 

Embalagens Vazias de Agrotóxicos; 

 Coordenação do Programa Integrado de Coleta Seletiva. 

Instituto de Terras, Cartografia e Geologia - ITCG 

A SEMA/PR conta, ainda, com o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia – 

ITCG que, de acordo com a Lei Estadual 18.929 de 20 de Dezembro de 2016, tem por 

finalidade: 



  
  

 

 210 

 
210 

I. a execução da política mineral e geológica por meio da realização das 

atividades de geologia de competência do Estado; 

II. o planejamento e a execução da política agrária e fundiária no Estado, no 

que se refere às terras públicas, tendo por finalidade a colonização e o 

desenvolvimento rural do estado do Paraná; 

III. a pesquisa nas áreas fundiária, agrária e de geociências; 

IV. o planejamento e a execução da política cartográfica, a elaboração do 

cadastro territorial rural e sua estatística imobiliária. 

O ITCG tem, ainda, como missão institucional a elaboração do Zoneamento 

Ecológico Econômico do Paraná – ZEE, instrumento para ordenamento do território na 

perspectiva do planejamento ambiental e socioeconômico. O ZEE visa assegurar a 

qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de 

vida da população, com a cooperação de diversas instituições executoras. 

Desenvolve, também, estudos geológicos e geotécnicos para fins de 

planejamento de uso e ocupação do solo, preservação ambiental e controle de risco 

geológico para os municípios do estado, incluindo estudos relacionados com a 

alocação de aterros sanitários. O ITCG conta com dois (02) escritórios regionais, nos 

municípios de Ponta Grossa e Guarapuava. 

A gestão de resíduos no Estado envolve muitos outros atores além da estrutura 

da SEMA/PR, alguns desses principais atores e suas ações serão relacionados a 

seguir. 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano – SEDU/PR 

A atuação da SEDU compreende a integração com entidades e programas 

federais para coordenação e articulação dos interesses do Estado e de municípios para 

a obtenção de recursos e de apoio técnico especializado; a formulação da política de 

desenvolvimento urbano do Estado e a assistência técnica abrangente às 

municipalidades e associações de municípios; procura proporcionar o desenvolvimento 

e aprimoramento dos serviços e solução de seus problemas comuns. 
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Tem por missão definir as políticas, o planejamento, a execução, a coordenação 

e o controle das atividades ligadas ao desenvolvimento urbano e regional, incluindo as 

aglomerações urbanas do meio rural, além de integrar os municípios, a fim de ordenar 

o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bem-estar dos habitantes. 

Por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU, 

subprograma de Investimentos em Infraestrutura Urbana, a secretaria aplica recursos 

em obras urbanas municipais, entre os quais a implantação de aterros sanitários. 

Normalmente, as ações desenvolvidas pela SEDU/PR são executadas pelo 

Serviço Social Autônomo – PARANACIDADE, na condição de ente de cooperação com 

o Estado vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU/PR. 

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE 

O PARANACIDADE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de 

interesse público, tem por finalidade fomentar e executar atividades e serviços não 

exclusivos do Estado, relacionados necessariamente ao desenvolvimento regional, 

urbano e institucional dos Municípios; e a administração de recursos e de fundos 

financeiros públicos, destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, 

em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FEDU. A atuação do 

PARANACIDADE se dá por meio de contrato de gestão com o Estado do Paraná. 

O PARANACIDADE realiza repasse de recursos aos municípios do Estado por 

meio do Sistema de Financiamento aos Municípios – SFM. Dentre os financiamentos 

municipais executados encontram-se ações para implantação de sistema integrado de 

resíduos sólidos, sistema de disposição/tratamento de resíduos sólidos e para 

execução de recuperação de área urbana degradada. 

Secretaria Estadual de Agricultura – SEAB/PR 

A SEAB/PR é um órgão da administração direta do Estado do Paraná 

responsável pela execução das políticas públicas voltadas ao setor agropecuário, 

pesqueiro e de abastecimento. Desenvolve pesquisas e avaliações da produção e do 

mercado agropecuário e atua na fiscalização da produção agrícola e vegetal, 
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garantindo a qualidade sanitária dos produtos e a sustentabilidade ambiental do 

processo de produção (SEAB/PR, 2017). 

Além disso, por meio de suas empresas vinculadas, presta assistência técnica e 

extensão rural; desenvolve pesquisas agropecuárias voltadas à melhoria da 

produtividade; atua no fomento da produção agropecuária; na classificação de 

produtos, executa as políticas de abastecimento e promove pesquisa e capacitação, 

voltados ao desenvolvimento de modelos agrícolas sustentáveis. 

Estão vinculadas à SEAB/PR: a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – 

Adapar; a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – Codapar; o 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater; o Instituto 

Agronômico do Paraná – Iapar; o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia – 

CPRA; o Instituto de Florestas do Paraná – IFPR; e as Centrais de Abastecimento do 

Paraná S.A. – Ceasa/PR. 

Na gestão de resíduos sólidos a SEAB/PR e suas empresas vinculadas atuam 

na fiscalização da disposição final de resíduos gerados nas atividades 

agrossilvopastoris, na educação ambiental de produtores e no desenvolvimento de 

pesquisas na busca de tecnologias para redução da geração e no reaproveitamento de 

resíduos. 

Secretaria Estadual de Saúde – SESA/PR 

A SESA atua na gestão de resíduos, principalmente por intermédio da Vigilância 

Sanitária - VISA. As ações de vigilância sanitária devem promover e proteger a saúde 

da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde (SESA/PR, 

2017). 

Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar 

A Sanepar, constituída em 23 de janeiro de 1963, como sociedade por ações, 

companhia aberta, de economia mista, presta serviços de fornecimento de água 
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tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta domiciliar, coleta seletiva e 

destinação de resíduos sólidos. 

Atualmente, a Companhia opera serviços de saneamento em trezentos e 

quarenta cinco (345) municípios do Paraná e um em Santa Catarina (Porto União); 

dentre os quais cento e setenta e quatro (174) municípios são contemplados com 

sistema de esgotamento sanitário. Na gestão de resíduos sólidos a Sanepar atua em 

três (03) municípios: Cianorte, com a operação do aterro sanitário e serviços de coleta; 

Cornélio Procópio, da mesma forma, operação de aterro sanitário e serviços de coleta; 

e, finalmente, Apucarana, apenas com a operação do aterro. 

Dessa forma, a Sanepar tem atuação tanto como geradora de resíduos de 

serviços de saneamento, em que é responsável pela destinação adequada dos 

resíduos gerados nas estações de tratamento e água e de esgoto, como de prestadora 

de serviços na coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos com os contratos 

de prestação de serviços dos municípios citados acima. 

Outra atividade exercida pela Sanepar como prestação de serviço aos 

municípios é a cobrança da taxa de coleta de lixo. Em 2016, a Sanepar realizava a 

arrecadação para noventa (90) prefeituras do Estado por meio de convênios 

autorizados por lei municipal. O valor da taxa é definido pelo poder público municipal, a 

Companhia recebe nas contas o valor da taxa e repassa o montante para a prefeitura, 

com o desconto do valor que é cobrado pela execução da cobrança. 

A Sanepar, também, executa serviços de limpeza das praias no litoral 

paranaense na Operação Verão Paraná, máquinas saneadoras executam a 

higienização e a coleta de resíduos nas faixas de areia é realizada com equipe de 

funcionários e pequenos tratores. 

Programa do Voluntariado Paranaense – Provopar 

O Provopar Estadual é uma associação civil, com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, com a finalidade de assistência 

social, educacional, beneficente, cultural, ambiental, saúde e geração de renda. Tem 

por missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida, cidadania e humanização 

da sociedade paranaense. 
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Desenvolve em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná – 

Sanepar, o Programa Ecocidadão Paraná que dá apoio à organização de associações 

e cooperativas de catadores de material reciclável possibilitando o acesso à 

capacitação e ao incremento de maquinário. O programa atualmente está presente em 

sessenta e sete (67) municípios do Paraná. 

Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA 

O Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA, criado pela Lei Estadual 

7.978/84, é órgão superior de caráter colegiado, consultivo, normativo e deliberativo, 

integrante do Sisnama. Ao CEMA compete a atuação na formulação de políticas 

públicas estaduais de meio ambiente e dos planos e programas governamentais; a 

proposição de áreas prioritárias para investimentos; participação na formulação da 

legislação ambiental estadual; deliberação sobre normas, critérios técnicos e padrões 

de conservação e proteção do meio ambiente; assim como a proposição de criação de 

áreas protegidas.  

É composto por Secretários de Estado, Procurador Geral do Estado, Diretores-

Presidentes de Órgãos Ambientais, representantes de entidades ambientalistas, 

representantes das instituições de ensino superior, das categorias patronais e de 

trabalhadores e representantes dos Secretários Municipais do Meio Ambiente. O 

Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é, também, o presidente do 

CEMA.  

Conselho Estadual das Cidades – Concidades 

O Conselho Estadual das Cidades – Concidades é órgão colegiado que reúne 

representantes do poder público e da sociedade civil organizada; tem caráter consultivo 

e fiscalizatório, integra a estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 

– SEDU/PR. Tem por finalidade estudar e propor diretrizes, de forma integrada ao 

desenvolvimento estadual, regional, metropolitano e municipal. 
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Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP 

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP tem por competência a 

elaboração, suspensão, interpretação e revogação de leis de competência do Estado, 

assim como atua na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo.  

Dessa forma, a ALEP tem papel de grande importância no setor de resíduos. 

Atualmente conta com a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da 

Reciclagem. As Frentes Parlamentares são associações suprapartidárias de 

integrantes do Poder Legislativo que visam discutir um tema específico para procurar 

soluções ou aprimorar a legislação especializada no assunto. 

A ALEP, por sua competência, será responsável pela aprovação do PERS/PR, 

assim como deve acompanhar a sua execução por meio da fiscalização e do controle 

do orçamento e das ações em desenvolvimento no âmbito estadual. 

Ministério Público do Paraná- MP/PR 

O Ministério Público, no Estado do Paraná, atua no acompanhamento da gestão 

de resíduos sólidos por intermédio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo e, também, de 

cada uma das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Estado. 

A atuação do Ministério Público tem sido intensa e considerada importante no 

ordenamento do manejo dos resíduos, em especial ao combate à disposição final 

inadequada de resíduos sólidos urbanos, com a realização de vistorias técnicas nos 

municípios do Estado, além da celebração de Termos de Ajustamento de Conduta e 

ajuizamento de Ações Civis Públicas. 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR 

É o órgão responsável pela fiscalização do uso do dinheiro público, do Estado e 

dos trezentos e noventa e nove (399) municípios paranaenses, em complemento à 

atividade fiscalizadora do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa e Câmaras de 

Vereadores). 
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Atualmente conta com um Grupo de Trabalho em Resíduos Sólidos que tem por 

objetivo conhecer a realidade dos municípios, identificar a atuação do IAP, do 

AGUASPARANÁ e da Coordenação de Resíduos da SEMA/PR e diagnosticar a 

influência do Estado na atuação dos municípios. 

O diagnóstico foi realizado a partir de amostragem em doze (12) municípios do 

Estado com foco principal na coleta seletiva, inclusão social, disposição final e 

educação ambiental em resíduos sólidos. A partir desse trabalho o TCE/PR deve atuar 

diretamente com o Governo do Estado e municípios, responsabilizando a atuação de 

cada setor. 

Agência Reguladora do Paraná – Agepar 

A Agência Reguladora do Paraná - Agepar, criada pela Lei Complementar 94, de 

23 de julho de 2002, objetiva atender o interesse público, por meio da normatização, 

controle, mediação e fiscalização dos serviços de infraestrutura concedidos no Estado, 

tais como rodovias, ferrovias, terminais de transportes rodoviários, ferroviários, 

aeroportuários, marítimos e fluviais, além da regulação do transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros, da exploração da faixa de malha viária, inspeção de 

segurança veicular e de outros serviços de infraestrutura de transportes delegados. 

A competência da Agepar pode ser estendida a outros serviços de infraestrutura, 

que forem definidos por lei específica, como é o caso da Lei Complementar 202, de 27 

de dezembro de 2016, por meio da qual a Agepar passou a regular e fiscalizar os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios 

paranaenses, que são atendidos pela Companhia de Saneamento do Paraná. 

Em junho de 2017, representantes da Agepar participaram de um evento 

internacional de resíduos sólidos realizado em Portugal, no qual foram apresentadas 

diversas tecnologias em relação a saneamento e gestão de resíduos sólidos. Durante a 

realização desse evento, os representantes da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Água e Resíduos – ERSAR de Portugal e os representantes da Agepar trataram de 

procedimentos de delegação na área de resíduos sólidos e de saneamento, para que 

seja firmada uma parceria entre os dois (02) países, a fim de trazer para o Brasil os 
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modelos utilizados em Portugal, e preparar os técnicos da Agepar, para que ela possa 

regular e fiscalizar os serviços de resíduos sólidos, também.  

Companhia Paranaense de Energia – Copel 

A Companhia Paranaense de Energia – Copel atua com tecnologia nas áreas de 

geração, transmissão e distribuição de energia no Estado, além de atuar na área de 

telecomunicações. O parque gerador operado pela Copel é constituído por vinte e nove 

(29) usinas próprias, das quais, dezesseis (16) são hidrelétricas, uma termelétrica e 

doze (12) eólicas.  

A Copel, em parceria com a Itaipu Binacional, iniciou um estudo em 2007, em 

uma propriedade rural de suinocultura para analisar a viabilidade técnica e econômica 

da instalação de biodigestores, para produzir energia elétrica a partir do gás metano 

produzido na decomposição dos dejetos animais. Após a realização desse estudo, a 

Copel assinou contratos com a Sanepar, Cooperativa Lar, Granja Colombari e Star 

Milk, com vigência até o final de 2012, para aquisição de energia elétrica gerada a 

partir de biodigestão de resíduos. 

Em 2015, a Copel, em parceria com o Centro Internacional de Energias 

Renováveis - CIBiogás lançou um projeto de aproveitamento de biogás para geração 

de energia a partir de resíduos animais. O projeto vai interligar dezenove (19) 

propriedades suinocultoras e avicultoras da região de Entre Rios do Oeste, por meio de 

um biogasoduto com cerca de 22 km. 

A Copel, também, gerencia a sua geração de resíduos, por meio do Programa 

Corporativo de Resíduos, que objetiva reduzir a geração de resíduos, valorizar o 

material descartado e promover a logística reversa. Os resíduos recicláveis são 

segregados e entregues prioritariamente para associações de catadores, por meio do 

Programa Coleta Seletiva Solidária. Já os resíduos industriais são, em sua maior parte, 

encaminhados para reutilização e reciclagem pelo processo de alienação (venda) e os 

resíduos perigosos são encaminhados para empresas especializadas na destinação 

final desses resíduos; ela controla, inclusive, os resíduos de seus fornecedores. A 

COPEL elabora um inventário de todos os resíduos gerados na companhia, com 

informações sobre as quantidades geradas, formas de acondicionamento, de 
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armazenamento e de destinação final, sendo o registro dessas informações 

sistematizado. 

4.2.3. Planejamento Orçamentário Estadual 

O orçamentário do Estado está estruturado pelo Plano Plurianual – PPA para o 

período 2016 a 2019, o qual estabelece os Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas 

que serão considerados nas Leis de Diretrizes Orçamentária e nas Leis Orçamentárias 

Anuais do quadriênio.  

Nesse sentido, a definição dos programas e ações do PERS/PR devem 

considerar o orçamento previsto no PPA em vigência, assim como a elaboração do 

próximo PPA deverá considerar o planejamento previsto do PERS/PR direcionando os 

recursos necessários à execução das ações previstas. 

O Plano Plurianual é um importante instrumento de planejamento de médio 

prazo da administração pública e, no Estado do Paraná, deve ser instituído conforme 

artigo nº 133 da Constituição Estadual. A Lei Estadual 18.661, de 22 de dezembro de 

2015, dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2016 a 2019, estruturado 

em Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas orientados para a consecução dos 

objetivos estratégicos do Governo Estadual. 

Os programas do Plano Plurianual são classificados em Programas Finalísticos, 

conjunto de iniciativas para alcançar os resultados desejados, passíveis de aferição por 

indicadores coerentes com o objetivo estabelecido; e Programas de Gestão, 

Manutenção e Serviços do Estado, conjunto de iniciativas destinadas ao apoio, à 

gestão e à manutenção administrativa da atuação governamental. 

Entre os vinte (20) Programas Finalísticos do Plano Plurianual 2016 – 2019 está 

o Programa Paraná Sustentável, cujo órgão responsável é a SEMA/PR. Esse programa 

objetiva aliar a preservação ambiental ao desenvolvimento econômico do Estado, 

adequando os setores produtivos às exigências ambientais, prevenindo e recuperando 

a saúde dos solos, prevenindo e amenizando os efeitos dos eventos hidrológicos 

extremos, bem como os provocados pelas mudanças climáticas, adequando a limpeza 

pública e o manejo dos resíduos, garantindo a sustentabilidade ao abastecimento 

público e melhorando a condição hídrica da população do Estado do Paraná. O 



  
  

 

 219 

 
219 

orçamento total do quadriênio para o Programa Paraná Sustentável é de R$ 

431.899.248,00. 

Uma das iniciativas do Programa Paraná Sustentável é direcionada ao tema 

Resíduos Sólidos, cuja meta é a conclusão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

Por meio dessa iniciativa a SEMA/PR, em parceria com o Instituto das Águas do 

Paraná, pretendem contribuir para a implantação das políticas nacional e estadual, 

proporcionar e garantir a saúde pública e a qualidade ambiental, promover a segurança 

e o zelo com o meio ambiente no Estado do Paraná, implantar o Sistema de 

Informações sobre resíduos sólidos, instituir a Política Estadual de Resíduos Sólidos e 

de Saneamento, atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio do 

Programa Paraná sem Lixões, elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos -

PERS/PR, estruturar e implementar os sistemas de Logística Reversa, capacitar os 

catadores de materiais recicláveis e implantar programas de destinação adequada dos 

resíduos e de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de 

resíduos. O orçamento previsto para realização dessas ações é de R$ 226.367,00 para 

o período de 2016 a 2019. 

Outra iniciativa da SEMA/PR em parceria com o Instituto das Águas do Paraná é 

relacionada à gestão de águas, resíduos sólidos e saneamento ambiental, cuja meta é 

a implantação de 1680 pontos de monitoramento para melhoria da condição hídrica na 

mesorregião metropolitana de Curitiba, até 2019. Essa iniciativa objetiva melhorar a 

condição hídrica da população do Estado do Paraná, realizar estudos e executar obras 

de drenagem e controle de erosão, a construção de aterros sanitários e a perfuração 

de poços artesianos, bem como a fiscalização e outorga dos recursos hídricos, o 

monitoramento de estações hidrometeorológicas, a elaboração e a implantação de 

planos de bacias, a cobrança pelo direito do uso da água, o cadastro de usuários de 

recursos hídricos e a operacionalidade do sistema de informação. O orçamento total 

destinado à execução dessas ações é de R$ 186.454.176,00 para o período de 2016 a 

2019. 
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4.2.4. Instrumentos de Gestão Estadual 

Diretamente relacionado com a gestão de resíduos, o Paraná conta com o Plano 

de Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PRGIRSU/PR 

e o Plano Estadual para a Gestão Integrada e Associada dos Resíduos Sólidos 

Urbanos – PEGIRSU/PR elaborados nos anos de 2012 e 2013. Atualmente, o estado 

não possui Plano Estadual de Saneamento Básico. 

Outros planos estaduais existentes a serem considerados no planejamento em 

resíduos sólidos são o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de Bacias 

Hidrográficas, assim como o Zoneamento Ecológico e Econômico.  

Além dos Planos citados o estado utiliza-se do licenciamento ambiental de 

atividades geradoras, transportadoras e destinadoras de resíduos para subsidiar a 

fiscalização. Atualmente o licenciamento ambiental estadual é realizado a partir do 

Sistema de Gestão Ambiental – SGA operado pelo IAP, além disso está em 

implementação o Sistema de Movimentação de Resíduos que tem a finalidade de 

tornar o gerenciamento de resíduos mais eficiente integrando informações desde a 

geração do resíduos até sua destinação final.  

Outros instrumentos de gestão a serem considerados são o R20 e o Comitê 

Gestor de Resíduo Sólidos, ambos coordenados pela SEMA e criados em normativas 

estaduais: O Decretor Estadual 8.656/13 que cria o Programa Paraná Sem Lixões e a 

Lei Estadual 19.261/17 que cria o Programa Paraná Resíduos, detalhado a seguir. 

Programa Paraná Resíduos 

O Decreto Estadual 8.656, de 31 de julho de 2013, criou o Programa Estadual 

Paraná Sem Lixões, sob a coordenação da SEMA/PR, com o objetivo de apoiar a 

gestão integrada dos resíduos sólidos nos municípios paranaenses. O Paraná Sem 

Lixões foi desenvolvido com base em três (03) ações prioritárias: 

 Ações de Suporte: alinhamento das legislações em vigência na esfera 

nacional e estadual; reavaliação das ações referentes à fiscalização e 

licenciamento ambiental relacionados a resíduos sólidos; articulação e 

implementação das ações a serem desenvolvidas através das diversas 
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instituições estaduais e respectivos municípios paranaenses, bem como 

uma efetiva divulgação das ações da política estadual de resíduos sólidos 

visando participação e interação com toda a sociedade paranaense. 

 Ações Básicas: subsídios às atividades e ações a serem empreendidas 

pela Política Estadual, por meio da elaboração dos respectivos planos de 

resíduos sólidos. 

 Ações Estratégicas: educação ambiental visando o aprimoramento dos 

conhecimentos, valores, comportamentos e estilo de vida, relacionados 

com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos; implementação da coleta seletiva através da transversalidade 

entre o meio ambiente e educação para formação de agentes 

multiplicadores nas esferas municipal e estadual; logística reversa 

propondo e implementando procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial, disposição final 

adequada dos rejeitos atendendo ao preconizado na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; instrumentos econômicos através da criação de 

incentivos que visam fomentar a implementação da logística reversa e 

que propiciem a geração de oportunidades de negócios compromissados 

com a sustentabilidade socioambiental. 

A organização do Programa foi estabelecida a partir de dois (02) grupos: o 

Comitê Gestor e o Grupo R-20. 

O Comitê Gestor coordenado pela SEMA/PR, composto pela: Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/PR, Secretaria de Estado da 

Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul – SEIM/PR, Secretaria de Estado da 

Fazenda – SEFA/PR, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – 

SEDS/PR, Secretaria de Estado da Educação – SEED/PR, Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano – SEDU/PR, Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral – SEPL/PR, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 

Economia Solidária – SETS/PR, Secretaria de Estado da Saúde – SESA/PR, 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL/PR, Companhia Paranaense 

de Energia - Copel, Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Programa do 
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Voluntariado Paranaense - Provopar, Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ 

e Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Com atribuição de elaborar as normas e 

regulamento de funcionamento do Programa. 

O Grupo R-20 é composto por representantes municipais das vinte (20) regiões 

do PRGIRSU, e objetiva administrar de forma associada os municípios paranaenses na 

implementação da política nacional e estadual de resíduos sólidos. 

A partir da demanda estabelecida pelo PARANÁ SEM LIXÕES, em 2015, a 

Resolução Conjunta SEMA/SEDU/PARANCIDADE nº 004 instituiu Grupo de Trabalho 

Institucional SEMA/SEDU/PARANACIDADE para discussão e elaboração de 

documento com vistas à implantação de mecanismos de gestão e financiamento aos 

municípios e aos Consórcios por ele integrados, de ações e investimentos decorrentes 

da Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

O Grupo de Trabalho - GT realizou diversas reuniões na busca de soluções 

tecnológicas para destinação e gestão de resíduos sólidos. O relatório final do GT 

propõe dois (02) eixos de atuação para atender as necessidades dos municípios:  

 Ferramentas de Gestão: eixo no qual serão criadas linhas para aquisição 

de equipamentos ou sistemas para o planejamento, controle e 

fiscalização da gestão de resíduos e implementação de programas de 

educação ambiental; 

 Energia e passivos ambientais: para atendimento de programas de 

acondicionamento de resíduos, coletas seletiva e domiciliar, destinação 

final, programas que atendam os serviços de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos. 

A proposição do GT foi a criação de linhas de aporte de recursos para 

desenvolvimento de ações nos dois (02) eixos estabelecidos, sempre com preferência 

para ações consorciadas. 

Com relação ao desenvolvimento de ações consorciadas, foi indicada a 

possibilidade de participação de empresas do Estado nos consórcios, participando 

efetivamente dos processos, por meio de chamamento público com condições para 

atração de investimentos financeiros, especificamente a serem feitos pela iniciativa 
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privada, permitindo o desenvolvimento de ações com maior rapidez e com maior 

abrangência. 

A participação do Estado nos consórcios pode se dar por meio de Contratos de 

Programa, com a possibilidade de realizar a cobrança de taxas/tarifas de resíduos 

juntamente com a cobrança de outros serviços como água ou energia elétrica, por 

exemplo. 

A partir da indicação dessa possibilidade de participação do Estado nos 

consórcios e como desdobramento do trabalho inicial do GT, o Grupo continuou a se 

reunir com vistas à elaboração do Programa Paraná Resíduos, que vem substituir o 

Programa Paraná Sem Lixões, estabelecendo as linhas de atuação e delimitando a 

proposta referente à participação de empresas do Estado em consórcios municipais 

para gestão de resíduos sólidos. 

O Programa desenvolvido, foi apresentado como Projeto de Lei à Assembleia 

Legislativa do Paraná. Após aprovação da ALEP, o PL foi sancionado pelo governador 

e publicado no Diário Oficial do Estado: Lei Estadual 19.261 de 07 de dezembro de 

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”. 

O Paraná Resíduos está sob coordenação da SEMA e visa apoiar a gestão 

integrada dos resíduos sólidos nos municípios paranaenses, tem como princípios e 

fundamentos a educação ambiental; a gestão integrada, compartilhada e participativa; 

a regionalização do gerenciamento; a responsabilidade da destinação dos geradores, 

produtores ou importadores de matérias primas, de produtos intermediários ou 

acabados, transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, catadores, 

coletores e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de seu 

gerenciamento; o incentivo sistemático às atividades de reutilização, coleta seletiva, 

compostagem, reciclagem e valorização de resíduos; entre outros. 

Prevê a criação de consórcios públicos interfederativos, dos quais os municípios 

poderão participar em conjunto com o Estado do Paraná, tendo como referência as 

regiões definidas no Plano Estadual de Regionalização da Gestão Integrada de 
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Resíduos Sólidos Urbanos - PRGIRSU ou documento que vier substitui-lo ou atualizá-

lo. 

Como instrumento para implementação do Programa Paraná Resíduos foi criado 

um Comitê Gestor que será coordenado pela SEMA e composto por: 

 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB;  

 Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA;  

 Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS;  

 Secretaria de Estado da Educação – SEED; 

 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU;  

 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL;  

 Secretaria de Estado da Saúde – SESA;  

 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL;  

 Companhia Paranaense de Energia – Copel; 

 Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar; 

 Programa do Voluntariado Paranaense – Provopar;  

 Instituto das Águas do Paraná – ÁGUASPARANÁ  

 Instituto Ambiental do Paraná – IAP;  

 Serviço Social Autônomo Paranacidade 

 Fomento Paraná;  

 Presidente de cada consórcio legalmente constituído;  

 Subsidiárias de estatais que tenham correlação direta e possam 

apresentar soluções inovadoras para tratamento e destino de resíduos 

sólidos no Estado.  
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4.2.5. Educação Ambiental 

No que se refere à Educação Ambiental, o Governo Estadual se baseia na Lei 

Federal 9.795/99, Política Nacional de Educação Ambiental e define que essa seja 

abordada em todos os níveis do processo educativo. A Lei Estadual 17.505/13 institui a 

Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental, que 

agem conforme a Política Nacional de Educação Ambiental e são considerados como 

parte do processo educativo e da gestão ambiental ampla no Paraná, devendo também 

promover o desenvolvimento integrado e interdisciplinar nas escolas. Já o Decreto 

Estadual 9.958/14 disserta sobre o regulamento e as atribuições do Órgão Gestor da 

Política Estadual de Educação Ambiental, que fica responsável pela coordenação de 

políticas públicas de caráter estadual que se referem à Educação Ambiental. A 

Deliberação CEE nº 04/13 apresenta normas estaduais para a Educação Ambiental no 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná fixadas pelo Conselho Estadual de Educação.  

No Paraná, a Coordenadoria de Educação Ambiental e Jardins Botânicos da 

SEMA, busca em suas ações, atividades e ideias que motivem o indivíduo e a 

sociedade a conhecer e adotar comportamentos de defesa e conservação do meio 

ambiente. O órgão destaca como iniciativas e referências que norteiam os princípios e 

os valores das ações da Educação Ambiental, não apenas na sociedade civil, mas em 

todos os níveis de governo, os seguintes textos: 

 Carta de Belgrado (1975); 

 Declaração de Tbilisi (1977); 

 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (1992); 

 Capítulo 36 da Agenda 21 (1992); 

 A Carta da Terra (2000). 

Dentre as iniciativas estaduais de promoção da educação ambiental em 

atividade se destacam o Programa Parque Escola, o Programa Paranaense de 

Ciclomobilidade – CICLOPARANÁ, regulamentado pelo Decreto 1.517 de 22 de maio 

de 2015, e o Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais Municipais – 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=73
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=156
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=75
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PNCPR, instituído em 2005, a partir de uma demanda da 1ª Conferência Nacional de 

Meio Ambiente; coordenados pelo Governo do Paraná, por meio da SEMA. 

O Programa Parque Escola foi lançado em 2011, tendo como local de atuação 

as unidades de conservação. O Parque de Vila Velha foi a primeira Unidade de 

Conservação a receber o programa que objetiva trazer informações sobre formações 

geológicas, unidades de conservação, além de temas sobre conservação ambiental a 

partir de monitores instruídos nos locais. 

O CICLOPARANÁ tem como objetivo implementar ações que consolidem a 

utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no estado 

do Paraná, bem como desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a 

educação no trânsito e, ainda, desenvolver a ideia de turismo sustentável no Estado. 

O PNCPR é uma ação conjunta com o Ministério do Meio Ambiente para o 

fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, que visa estruturar 

nos municípios brasileiros um Sistema Municipal de Meio Ambiente para fortalecer as 

políticas socioambientais do país. A capacitação dos gestores municipais foi realizada 

por meio de oficinas e palestras nas quais os grupos de trabalho, divididos por Bacias 

Hidrográficas, trataram de temas como a Organização do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente, formação de Plano Municipal de Meio Ambiente, criação de Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente, Fundos Municipais de Meio Ambiente e elaboração de 

projetos e captação de recursos. Com base nessa divisão, a contribuição de cada 

região nas oficinas é integrada considerando as necessidades de cada localização. 

Além dos programas apresentados, o Programa de Educação Ambiental do 

Estado, previsto no Decreto Estadual 9.958/2014, está em elaboração, embasado em 

um processo de prevenção educativa, com a diretriz da “educação para o futuro”; com 

a possibilidade de institui-lo até o mês de novembro de 2017. 

Ainda no âmbito estadual, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA 

apresenta iniciativas de educação ambiental. O Centro de Estudos, Defesa e Educação 

Ambiental - CEDEA, entidade não governamental de cunho ambiental, tem como 

principal função difundir a educação ambiental e a aprovação da já citada Lei Estadual 

17.505/2013. 
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No que concerne à educação ambiental relacionada aos resíduos sólidos, a 

SEMA publicou, em 2016, um guia intitulado Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos nas Escolas Paranaenses para orientar as escolas quanto à importância dos 

PGRS e como executá-los. O documento é dividido em sete (07) capítulos; os cinco 

(05) primeiros introduzem o tema Resíduos Sólidos apresentando a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, conceitos e definições, a classificação de resíduos, a hierarquia 

de manejo de resíduos sólidos, além de abordar a importância e a necessidade de 

mudança de hábitos em relação à redução da geração de resíduos, exemplificando 

formas de reutilização, reciclagem e destinação final de resíduos. O sexto capítulo 

apresenta as fases e etapas de elaboração de um PGRS para um estabelecimento 

escolar e, por fim, o último capítulo traz as considerações finais e a expectativa de 

atingir três (03) mil escolas no Estado do Paraná. 

Na plataforma do MMA, EducaRES, citada anteriormente, é possível verificar o 

cadastro de vinte (20) práticas de educação ambiental e comunicação social em 

resíduos sólidos no Estado do Paraná; dez (10) delas concentram-se em Curitiba e 

Região Metropolitana e as demais estão espalhadas pelo Estado. Dentre as inúmeras 

práticas de educação ambiental realizadas no Estado, pode-se citar a campanha 

divulgada pelo personagem Dr. Sigmundo, uma personificação do planeta Terra, para 

incentivar de forma lúdica a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos em 

Curitiba e Região Metropolitana. 

Outros municípios apresentam, também, iniciativas de sucesso, como o exemplo 

do município de Carambeí, onde uma escola desenvolveu uma prática de educação 

ambiental chamada “horta na escola”; o projeto realiza compostagem de resíduos 

orgânicos e utiliza o composto gerado como adubo nas hortas; além dessa atividade, 

os alunos se envolveram na organização de fóruns sobre resíduos e campanhas para 

melhorar a coleta seletiva no município. 

No município de Campina da Lagoa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

promoveu gincanas para conscientizar a população e incentivar a coleta seletiva e 

destinação correta de resíduos. Além dessas três (03) práticas, há várias outras que 

podem ser verificadas na plataforma, que abordam principalmente a conscientização 

da população para reduzir a quantidade de lixo produzido e para incentivar a coleta 

seletiva no Estado do Paraná.  
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4.2.6. Análise Integrada 

A estrutura organizacional da SEMA/PR é completa, sendo, por definição, a 

própria SEMA responsável pelo ordenamento de políticas, planos e programas em 

meio ambiente, saneamento e recursos hídricos; o AGUASPARANÁ e o ITCG 

autarquias executoras das ações previstas e o IAP como órgão fiscalizador 

responsável também pelo licenciamento ambiental e monitoramento. A distribuição dos 

escritórios regionais é positiva, aproximando a SEMA e suas autarquias de todos as 

regiões do Estado. 

Porém, atualmente o que se observa é uma grande sobreposição de funções, 

nas quais as autarquias muitas vezes executam atividades atribuídas a SEMA, 

principalmente no que diz respeito à elaboração de ações de planejamento e, até 

mesmo, na regulamentação de atividades. Dessa forma, há certa ingerência nas ações 

das autarquias sobre a SEMA, de forma que essas ações acabam por não serem 

totalmente alinhadas. 

Com relação ao quadro técnico do sistema SEMA, o mesmo vem se reduzindo 

constantemente, uma vez que o último concurso público para contratação de efetivo 

para a Secretaria ocorreu há mais de vinte (20) anos.  

O IAP, criado em 1992, pela fusão entre a Superintendência dos Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente (Surehma) e o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas 

(ITCF), nunca teve concurso público. Os últimos concursos ocorreram em 1988, na 

Surehma, e em 1990, no ITCF. No ano de sua criação, o IAP contava com 1.200 

servidores, em 2016 eram apenas quatrocentos e oitenta e três (483) servidores na 

ativa, atualmente são quatrocentos e sessenta e oito (468) efetivos (Brasil de Fato, 

2017).  

A Coordenadoria de Resíduos Sólidos da SEMA, por exemplo, responsável pelo 

PERS/PR, conta atualmente com apenas dois (02) servidores, ambos comissionados. 

Situação que enfraquece a gestão de resíduos no Estado, uma vez que não se garante 

a continuidade de ações, nem mesmo a viabilidade de execução das ações planejadas. 

O Quadro 37 a seguir apresenta as potencialidades e os problemas relacionados 

à gestão de resíduos sólidos no Estado. 
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Quadro 37: Potencialidades e Problemas relacionados à gestão de resíduos no Estado. 

POTENCIALIDADES 

Conselho e Fundo Estadual de Meio Ambiente. 

Lei Paraná Resíduos que autoriza a participação do estado em consórcios interfederativos. 

Existe uma Coordenadoria de Resíduos Sólidos na SEMA. 

Existência do R-20. 

Existe um Departamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais no AGUASPARANÁ. 

Existe inventário de resíduos sólidos industriais. 

Existe emissão de relatório de situação das disposições finais de RSU dos municípios. 

O Estado dispõe de um novo sistema de movimentação de resíduos sólidos cuja finalidade 
é possibilitar rastreabilidade a todo o processo de gerenciamento. 

Existem iniciativas de modernização do licenciamento estadual. 

PROBLEMAS 

Politica Estadual de Resíduos Sólidos desatualizada em relação à PNRS. 

Falta de um marco legal único regulamentando a gestão de resíduos sólidos no Estado. 

Reduzido corpo técnico do sistema SEMA; sendo que a CRES conta com apenas dois (02) 
funcionários, ambos comissionados. 

Pouca integração entre a CRES e as ações desenvolvidas em resíduos sólidos pelas 
autarquias da SEMA (IAP e AGUASPARANÁ) 

Não há departamento específico de resíduos no IAP. 

Pouca atuação da SEMA/IAP em fiscalização na área de resíduos sólidos. 

Baixo orçamento destinado à gestão de resíduos sólidos na CRES. 

Pouco compartilhamento nas ações referentes a resíduos sólidos e fiscalização entre 
secretarias estaduais principalmente SEMA/SESA/SEAB/SEDU. 

Não há cobrança de apresentação de PMGIRS ou avaliação de PMGIRS para liberação de 
recursos do Estado. 

Falta de emissão de relatórios de acompanhamento dos programas executados pela 
SEMA em resíduos sólidos. 

Ainda existem muitas licenças ambientais em meio físico, assim como falta de 
padronização nas informações de identificação de empreendimentos e de tipologias de 
resíduos, não permitindo a identificação adequada das ações realizadas pelos 
empreendimentos. 

Falta de controle, monitoramento e fiscalização sobre a geração e gestão de resíduos no 
estado considerando todas as tipologias de resíduos. 

Excesso de burocracia e morosidade nos processos de licenciamento de unidades de 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

Falta de padronização e compatibilização no sistema de licenciamento entre estado e 
municípios 

Falta de padronização na emissão de licenças para unidades de disposição final de 
resíduos entre escritórios regionais. 
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4.3. Governos Municipais 

Os municípios são responsáveis pela gestão e fiscalização dos resíduos gerados 

em seu território; possuem a titularidade sobre os resíduos sólidos urbanos resultantes 

da coleta regular, da coleta seletiva e dos serviços de limpeza urbana, de acordo com a 

Lei Federal 11.445/07 que institui a Política Nacional de Saneamento Básico - PNSB e, 

portanto, devem definir a gestão dos serviços desde a forma de acondicionamento dos 

resíduos para coleta até sua disposição final.  

4.3.1. Legislação Municipal 

Com o intuito de identificar as leis, os decretos, os códigos, as políticas e as 

resoluções no âmbito municipal em vigor no Estado, que estejam relacionadas direta 

ou indiretamente com resíduos sólidos, realizou-se um levantamento de documentos 

disponíveis na internet. Verificou-se que a maior parte das legislações municipais 

existentes sobre esses assuntos foram promulgadas após a publicação da PNSB e da 

PNRS. 

No entanto, alguns municípios já possuíam alguma legislação a respeito de 

resíduos sólidos, como é o caso de Curitiba com o Decreto nº 983, de 26 de outubro de 

2004, o qual dispõe sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de 

resíduos sólidos no município; Londrina com a Resolução do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente – CONSEMMA Nº 11, de 04 de dezembro de 2006, a qual estabelece a 

separação dos resíduos recicláveis; Umuarama com a Lei nº 2971, de 28 de dezembro 

de 2006, a qual institui o Código de Limpeza Urbana do município, no qual há as 

disposições para resíduos sólidos urbanos, de construção civil, de saúde, comerciais e 

industriais; Almirante Tamandaré com a Lei nº 642, de 22 de dezembro de 1998, a qual 

institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, estabelecendo padrões, critérios e 

princípios para a Gestão de Resíduos no município; entre outros. 

Alguns municípios do Estado estabeleceram Políticas Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico baseadas nas Políticas 

Nacionais, definindo princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações para 

a gestão desses serviços, além de instituírem seus Planos Municipais de Saneamento 

Básico – PMSB e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, importantes 

instrumentos da PNSB e da PNRS. 
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As legislações encontradas via internet foram compatibilizadas com as 

legislações recebidas via e-mail dos municípios e, ao total, obtiveram-se legislações de 

cento e cinquenta e nove (159) municípios do Paraná. Desses, oitenta e oito (88) 

municípios possuem legislação que implementa Plano Municipal de Saneamento 

Básico; sessenta (60) que implementa Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos; doze (12) que estabelece Política Municipal de Resíduos Sólidos e dezenove 

(19) que estabelece Política Municipal de Saneamento Básico. Além disso, verificou-se 

outras legislações que dispõem sobre resíduos sólidos e saneamento básico de 

quarenta e quatro (44) municípios. 

O Quadro 38, a seguir, apresenta as leis, os decretos e as resoluções dos 

municípios do Paraná encontrados no levantamento das legislações municipais 

realizado via internet e obtidos via e-mail. 

Quadro 38: Legislações Municipais dos Municípios do Paraná. 

Região Município Legislação Municipal 

Apucarana 

Apucarana 

Lei 46/2014 - PGRCC; Lei 186/09 - Delegação SANEPAR 
Tratamento e Destinação Final de Resíduos; Lei 63/00 - 
Transporte e Destinação de RCC; Projetos de Lei nº 143 

e 144/2017 que institui a Política Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) de Apucarana e o Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS); Lei 
103/2017 - Institui o PGIRS; Lei 102/2017 - Institui o 

PMSB; 

Arapongas Lei 4.321/2014 - Dispõe sobre o PMGIRS; 

Jandaia do Sul Lei 2.760/2014 - Institui o PGIRSU; 

Marumbi 
Lei 595/2014 - Estabelece diretrizes para a implantação 

da Política Municipal de Resíduos Sólidos e para 
elaboração do PMGIRS; 

Rio Bom 
Lei 13/2009 - Institui a obrigatoriedade da separação e 

destinação final dos resíduos domiciliares; 

Campo Mourão 

Barbosa Ferraz Lei 1927/2011 - Institui o PMSB; 

Campina da 
Lagoa 

Lei 215/2013 - Institui o PMSB; 

Campo Mourão Lei 3.698/2018 - PGIRS; 

Farol 
Lei 777/2016 - Institui o PMGIRS; Lei 700/2013 - Institui o 

PMSB; 

Iretama Lei 19/2016 - Institui o PMGIRS; 

Janiópolis Lei 413/2013 - Institui o PMSB; 

Mamborê Decreto 95/2016 - Dispõe sobre a instituição da coleta 
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Região Município Legislação Municipal 

seletiva e o PGRS para os estabelecimentos comerciais 
do município; 

Moreira Sales Lei 574/2013 - Institui o PMSB; 

Peabiru Lei 920/2013 - Institui o PMGIRS; 

Quarto Centenário Lei 487/2014 - Institui o PMSB; 

Ubiratã Lei 2.312/2017 - Aprova o PGIRSU; 

Cascavel 

Cascavel 

Lei 5.798/2011 - Regulamenta a coleta, o transporte e a 
destinação final de RCC; Lei 6.134/2012 - Coleta, 

transporte e destinação final de óleos utilizados na fritura 
de alimentos; Lei 6.663/2016 - Uso de Agregados da 

Construção Civil; Decreto 9.775/2011 - Institui o PGRCC 
no município; Lei 6.041/2012 - Política Municipal de 

Saneamento Básico; 

Céu Azul Lei 1.407/2013 - Estabelece o PMGRS; 

Iguatu 
Lei 660/2013 - Institui o PMSB; Lei 688/2014 - Aprova o 

PGIRS; 

Quedas do Iguaçu Lei 1.019/2014 - Institui o PMGIRS; 

Santa Lúcia Lei 536/2013 - Institui o PMSB; 

Cornélio 
Procópio 

Nova América da 
Colina 

Lei 333/2015 - Institui o PMGRS; 

Nova Santa 
Bárbara 

Decreto 19/2014 - Institui o Comitê de Elaboração do 
PMSB; 

Santa Cecília do 
Pavão 

Decreto 1.472/2017 - Institui o Comitê de Elaboração 
PMSB; 

Santa Mariana 
Lei 1.098/2015 - Institui Política Municipal de Resíduos 

Sólidos; Lei 922/2010 - Institui Política Municipal 
Saneamento Básico; 

São Sebastião da 
Amoreira 

Lei 1.170/2012 - Institui o PMSB; 

Sapopema 
Lei 959/2014 - Institui o PGRS; Lei 892/2013 - Institui o 

PMSB; 

Uraí Lei 1.343/2016 - Institui o PMSB; 

Curitiba 

Adrianópolis 
Lei 919/2017 - Institui Política Municipal de Saneamento 

Básico; Lei 813/2013 - Institui o PMSB; 

Agudos do Sul Lei 579/2011 - Institui o PMSB;  

Almirante 
Tamandaré 

Lei 642/1998 - Institui Política Municipal de Saneamento 
Básico; Lei 2035/2017 - Institui o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico; 

Araucária 

Lei 2.343/2011 - Institui o PGRCC; Decreto 26.631/2013 - 
Dispõe sobre a Coleta, Transporte, Tratamento e 

Disposição Final de resíduos sólidos; Decreto 
30.064/2016 - Institui o PMSB;  
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Região Município Legislação Municipal 

Balsa Nova Lei 816/2014 - Autoriza doação de resíduos recicláveis; 

Campina Grande 
do Sul 

Lei 406/2016 - Institui PMSB;  

Campo do 
Tenente 

Lei 771/2012 - Institui o PMSB;  

Campo Largo Lei 2.833/2016 - Institui o PMSB; 

Campo Magro Lei 1.005/2017 - Taxa de Coleta de Lixo; 

Cerro Azul 
Lei 19/2008 - Autorização Convênio Associação de 

Catadores; Lei 005/2011 - Dispõe sobre Associação de 
Catadores; Lei 018/2012 - Institui o PMSB; 

Curitiba 

Lei 6.866/1986 - Coleta, transporte e destinação de RSS; 
Lei 7.972/1992 - Transporte de resíduos; Lei 8.985/1996 - 

Construção área reservada à coleta seletiva; Lei 
9.380/1998 - Normatização transporte resíduos; Lei 

13.509/2010 - Dispõe sobre o tratamento de destinação 
diferenciada de resíduos especiais; Decreto 609/2008 - 

Regulamenta o modelo de MTR; Decreto 983/2004 - 
Dispõe sobre a coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos; Decreto 1.068/2004 - Institui 
o PGRCC; Decreto 1.120/1997 - Transporte e destinação 

final de RCC; Decreto 1.994/2017 - Aprova o PMSB; 
Portaria 007/2008 - Institui o RGRCC; Lei 14.596/2015 - 

Dispõe sobre a separação e descarte de resíduos 
domésticos; 

Fazenda Rio 
Grande 

Lei 1.000/2013 - Institui o PMSB; 

Itaperuçu Lei 511/2016 - Política Municipal de Saneamento Básico;  

Mandirituba 
Lei 241/2001 - Estabelece taxa de disposição final de 

resíduos sólidos; 

Piên 
Lei 1.208/2014 - Institui PGRS; Projeto de Lei 031/2013 - 

PMSB; 

Pinhais 
Lei 761/2006 - Dispõe sobre Coleta, Transporte e 

Destinação Final de resíduos sólidos no município; Lei 
1.335/2012 - Institui o PMSB;  

Piraquara Lei 1.616/2016 - Institui o PMSB;  

Quatro Barras Lei 758/2012 - Institui o PMSB; 

Quitandinha 
Lei 986/2015 - Aprova PGRS; Lei 848/2011 - Aprova 

PMSB;  

Rio Negro 
Lei 2.601/2015 - Política Municipal de Saneamento 

Básico; 

São José dos 
Pinhais 

Lei 2.869/2017 - Institui o PMSB e o PGRS; 

Tunas do Paraná Lei 593/2013 - Institui o PMSB;  
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Região Município Legislação Municipal 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Lei Complementar 198/2012 - Dispõe sobre a Política 
Municipal de Saneamento Básico e Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos. Lei 4.442/2016 - Proíbe a 
queima de resíduos domiciliares. Decreto 24.774/2016 - 

Regulamenta a aplicação de PGRCC. Decreto 
24.773/2016 - Regulamenta a aplicação de PGRS 

empreendimentos prestadores de serviços. Lei 
4.499/2017 - Institui o Conselho Municipal de Controle 

Social de Saneamento. 

Francisco 
Beltrão 

Boa Esperança do 
Iguaçu 

Lei 296/2017 - Aprova o PMGIRS; 

Bela Vista da 
Caroba 

Lei 428/2012 - Institui o PMSB; Lei 493/2015 - Aprova o 
Plano Municipal Simplificado de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos; 

Manfrinópolis Lei 589/2015 - Institui o PMSB; 

Pérola do Oeste Lei 814/2012 - Institui o PMSB; 

Planalto Lei 1.853/2013 - Aprova o PMGIRS; 

Realeza 
Lei 1.060/2006 - Institui a obrigatoriedade da separação e 

destino do lixo; 

Renascença 

Lei 1.413/2014 - Aprova o PMGIRS; Lei 1.415/2014 - 
Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, 

Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o 
Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

Salto do Lontra Lei 81/2014 - Aprova o PMGIRS; 

Santa Izabel do 
Oeste 

Lei 1.261/2011 - Institui o PMSB; Lei 1.701/2015 - Institui 
o PGRS; 

São Jorge 
D'Oeste 

Lei 513/2011 - Institui o PMSB; 

Verê 
Lei 704/2014 - Dispõe sobre o tratamento e a destinação 

final diferenciada de resíduos sólidos; Lei 713/2014 - 
Institui o PMSB; 

Guarapuava 

Campina do 
Simão 

Lei 482/2014 - Aprova o PGRS; 

Candói 
Lei 1112/2011 - Institui PGRS; Lei 1379/2017 - Institui o 

PMSB;  

Cantagalo 
Lei 742/2009 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

separação e destinação final dos resíduos domiciliares; 

Goioxim 
Lei 431/2013 - Estabelece as diretrizes municipais para o 

saneamento básico; 

Guarapuava 
Lei 1.265/2003 - Normatização transporte de resíduos; 
Lei 2.494/2012 - Institui o PMSB; Decreto 4.128/2014 - 

Aprova e Consolida o PMGIRS; 

Irati 
Antônio Olinto Lei 806/2015 - Institui PGIRS; 

Fernandes Lei 364/2008 - Aprova o PMSB; Lei 647/2017 - Institui a 
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Região Município Legislação Municipal 

Pinheiro Política Municipal de Resíduos Sólidos; 

General Carneiro Lei 1.471/2017 - Aprova o PMSB;  

Inácio Martins 
Lei 864/2017 - Institui a Política Municipal de 

Saneamento Básico; Lei 877/2017 - Institui a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos; 

Irati 

Projeto de Lei 181/2012 - Política Municipal de 
Saneamento Básico; Lei 3.608/2012 - Política Municipal 

de Saneamento Básico; Lei 2.735/2008 - Aprova o 
PMSB; Lei 1.071/1991 - Cria serviço de coleta e 

tratamento de RSS; 

Mallet 
Lei 1.257/2015 - Institui o PMSB; Lei 2.628/2016 - Institui 

as Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública; 

Paulo Frontin 
Lei 1.090/2016 - Criação Conselho Municipal 

Saneamento Básico; 

Prudentópolis 
Lei 2.253/2017 - Aprova o PGRS; Lei 2.070/2014 - Institui 

o PMSB; 

Rio Azul Lei 635/2012 - Institui o PMSB;  

São Mateus do 
Sul 

Lei 2.456/2014 - Institui o PMSB; 

União da Vitória Projeto de Lei Ordinária Nº 32/2012 - Aprova PMSB; 

Ivaiporã 

Boa Ventura de 
São Roque 

Lei 806/2014 - Política Municipal de Resíduos Sólidos; 
Lei 902/2016 - Política Municipal de Saneamento Básico; 

Cândido de Abreu Lei 874/2014 - Aprova o PGRS; 

Ivaiporã 

Lei 2.958/2017 - Institui o Conselho Municipal de 
Saneamento Básico; Lei 2.485/2014 - Institui o Fundo 

Municipal de Saneamento Básico; Lei 2.437/2014 - 
Institui o PMSB; Lei 2505/2014 - Institui o PGIRS; Lei 

2.155/2012 - Destinação de resíduos de óleos e gorduras 
de origem vegetal e animal; Lei 1.185/2002 - Institui a 

Coleta Seletiva de Resíduos Urbanos; Lei 1.221/2004 - 
Coleta Seletiva de Lixo Urbano; 

Jardim Alegre 
Lei 1.024/2017 - Cria o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico; 

Lidianópolis Lei 697/2014 - Aprova PGRS; 

Marquinho Lei 487/2015 - Institui o PMSB; 

Nova Tebas 
Lei 645/2014 - Aprova o PMGRS; Lei 644/2014 - Aprova 

o PMSB; 

Jacarezinho 

Andirá Lei 2.345/2012 - Institui o PGIRS; 

Guapirama 
Lei 502/2015 - Institui a coleta seletiva no município e 
regulamenta a gestão de resíduos sólidos urbanos; 

Jacarezinho 
Lei 2.731/2012 - Institui o PGIRS; Lei 3.228/2015 - 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico 
e cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico; 
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Região Município Legislação Municipal 

Japira 

Lei 1.116/2016 - Institui a Política Municipal de 
Saneamento Básico, Cria o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico, e aprova o PMSB; 

Pinhalão 
Decreto 117/2012 - Aprova o PGRS; Lei 1.642/2017 - 

Institui o PMSB; 

Ribeirão Claro Lei 1.140/2015 - Institui o PMSB; 

Ribeirão do Pinhal 
Lei 1.558/2012 - Institui o PGRS; Lei 1.649/2014 - Institui 

o PMSB; 

Santana do Itararé 
Lei 032/2012 - Institui o PGRS; Lei 027/2011 - Institui o 

PMSB; Lei 003/2013 - Institui a Política Municipal 
Saneamento Básico;  

São José da Boa 
Vista 

Lei 767/2012 - Institui PGRS;  

Siqueira Campos Lei 936/2013 - Institui o PMSB;  

Londrina 

Bela Vista do 
Paraíso 

Lei 857/2011 - Aprova o PMSB; 

Centenário do Sul Lei 2.568/2012 - Institui o PMSB; 

Florestópolis Lei 1.177/2011 - Institui o PMSB; 

Ibiporã 

Lei 2.384/2010 - Dispõe sobre o PMSB, Cria o Conselho 
Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico; Lei 2449/2011 - Institui a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos; 

Londrina 

Decreto 769/2009 - Regulamenta a gestão dos resíduos 
orgânicos e rejeitos; Resolução CONSEMMA Nº 11/2006 

- Regulamenta a correta destinação dos resíduos, 
estabelecendo a separação dos materiais recicláveis; 

Decreto 768/2009 - Institui o PGRCC; Decreto 770/2009 - 
Institui o Cadastro de Gestão de Resíduos nos Serviços 
Públicos e Privados do município de Londrina; Decreto 
798/2011 - Regulamenta a Lei 10.967/2010, no que se 
refere à fiscalização do despejo de resíduos sólidos. 
Decreto 1.050/2009 - Altera dispositivos do Decreto 

769/2009, que dispõe sobre a regulamentação da gestão 
dos resíduos orgânicos e rejeitos; Lei 10.967/2010 - 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, 
Cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo 
Municipal de Saneamento; Lei 12.400/2016 - Introduz 

alterações na Lei 10.967/2010 e realiza revisão periódica 
do PMSB; 

Lupionópolis Lei 23/2015 - Institui o PMSB; 

Porecatu 
 Lei 1606/2013 - Institui o PMSB; Lei 1501/2011 - Institui 

o PGRS; 

Rolândia Lei 3.741/2015 - Institui o PMSB; Decreto Nº 8.020/2015 - 
Regulamenta a Gestão de Resíduos Sólidos e Institui o 
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Região Município Legislação Municipal 

PGRS; 

Tamarana 
Lei 1.211/2017 - Institui o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico; 

Itambé Lei 1.160/2013 - Institui o PMGIRS; 

Maringá 

Marialva 
Lei 1.485/2010 - Dispõe sobre a organização de Sistemas 
de Coleta Seletiva nos Grandes Geradores de Resíduos 

Sólidos; 

Maringá 

Lei Complementar 258/98 - Institui o Código Municipal de 
Limpeza Urbana; Lei 10.366/2016 - Dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração do PMGIRS; Lei 10.454/2017 - 
Aprova o PMGIRS nos termos da Lei 10.366/2016. Lei 

Complementar 852/2010 - Cria a AMR - Agência 
Maringaense de Regulação com a finalidade de 

regulação, controle e fiscalização dos serviços de 
saneamento básico; Lei 9.615/2013 - Concede nova 
regulamentação ao programa de coleta seletiva com 

inclusão social dos catadores; 

Nova Esperança 
Lei 2.588/2017 - Dispõe sobre a instituição da Taxa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos; 

Ourizona 

Lei 802/2013 - Aprova o PMGIRS e disciplina a 
segregação, a coleta, o transporte e a destinação final de 

resíduos sólidos urbanos; Lei 829/2014 - Aprova as 
vertentes Sistema de Abastecimento de Água e Sistema 

de Esgotamento Sanitário do PMSB; Lei 933/2017 - 
Aprova o PMSB; 

São Jorge do Ivaí Lei 56/2015 - PMSB com a inserção do PGIRS; 

Paranaguá 

Matinhos 
Lei 463/1994 - Dispões sobre Coleta, Transporte e 
Destinação Final de RSS; Projeto de Lei 055/2014 - 

PMSB; 

Paranaguá 

Lei 3.021/2009 - Institui a obrigatoriedade da separação e 
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares; Lei 

Complementar 166/2014 - Dispõe sobre a Política 
Municipal de Saneamento Básico, Cria o Conselho 

Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de 
Saneamento Básico; Lei 3.106/2010 - Altera dispositivos 

da Lei 3.021/2009; Lei 2.251/2002 - Dispõe sobre a 
recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à 
saúde e ao meio ambiente; Lei 3.218/2011 - Dispõe sobre 

a implantação de Pontos de Entrega Voluntária de 
resíduos de tinta, pneus, materiais de amianto, 

medicamentos vencidos, estragados ou não utilizados, e 
institui a política de informação sobre os riscos 

ambientais causados pelo descarte incorreto desses 
produtos; Lei 2.072/1998 - Regulamenta a Limpeza 
Urbana do município; Lei Complementar 191/2016 - 
Altera a redação do artigo 39 da Lei Complementar 

166/2014; 

Pontal do Paraná Lei 1.486/2014 - Institui o PMSB; 
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Região Município Legislação Municipal 

Paranavaí 

Alto Paraná Lei 2.648/2015 - Institui o PMGRS; 

Loanda Lei 34/2016 - Retifica e Ratifica o PMSB; 

Mirador Lei 177/2012 - Institui o PMSB; 

Nova Londrina Lei 2.794/2016 - Institui o PMSB, o qual inclui o PGIRS; 

Paranavaí 

Lei 3.641/2010 - Dispõe sobre a coleta, transporte e 
destinação final de resíduos e institui a obrigatoriedade 

de separação e destinação final de resíduos sólidos 
domiciliares; 

Santo Antônio do 
Caiuá 

Projeto de Lei 14/2013 - Institui o PMSB; 

São João do 
Caiuá 

Projeto de Lei 37/2013 - Institui PMSB; 

Tamboara 
Lei 45/2012 - Institui o PGRS; Lei 48/2012 - Institui o 

PSMB; 

Pato Branco 

Chopinzinho Lei 3.098/2013 - Autoriza homologação PMSB;  

Clevelândia Lei 2.484/2013 - Institui o PMSB;  

Coronel Domingos 
Soares 

Lei 681/2013 - Institui o PMSB; 

Coronel Vivida 
Lei 2.532/2013 - Institui o PGRS; Lei 2.385/2012 - Institui 

o PMSB;  

Pato Branco 

Lei 2.123/2001 - Dispõe sobre o gerenciamento de RSS; 
Lei 5.051/2017 - Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 

3.757, de 21 de dezembro de 2011, que instituiu a 
Política Municipal de Resíduos Sólidos, estabelece 

normas e diretrizes para gestão integrada dos resíduos 
sólidos; Lei 2.531/2005 - Cria o Programa de Reciclagem 

de RCC; Lei 2.285/2003 - Dispõe sobre a coleta e o 
destino final de resíduos sólidos potencialmente 

perigosos; 

Ponta Grossa 

Arapoti Lei 1.567/2015 - Institui o PMSB; 

Jaguariaíva 
Lei 2.439/2012 - Institui a Política Municipal de Resíduos 
Sólidos; Lei 2.536/2014 - Institui a Política Municipal de 

Saneamento Básico; 

Palmeira 
Lei 3.914/2015 - Aprova o PMSB; Lei Complementar 

03/2017 - Institui a taxa de gerenciamento de resíduos 
domiciliares; 

Piraí do Sul Lei 1.892/2013 - Institui o PMSB;  

Ponta Grossa 

Decreto 13.613/2017 - Aprova a revisão do PMSB; 
Decreto 8.116/2013 - Aprova o PMSB; Lei 8.429/2005 - 
Criação Conselho Municipal de Águas e Saneamento 
Básico; Lei 1.552/1964 - Criação Fundo Municipal de 

Saneamento; Decreto 10.994/2016 - Institui as diretrizes 
para apresentação dos PGRS, classifica os resíduos 

sólidos, identifica os geradores e dá outras providências; 
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Região Município Legislação Municipal 

Decreto 10.995/2016 - Institui o PMGRCC; Lei 
13.030/2018 - Proíbe a incineração de resíduos sólidos; 
Lei 12.657/2016 - Institui diretrizes para implementação 
da Política Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos, com prioridade para a coleta seletiva e 
estabelece instrumentos e parâmetros para a criação de 
programa de geração de renda mínima e inclusão social 
dos catadores de materiais recicláveis; Lei 9.371/2008 - 

Dispõe sobre a Concessão dos Serviços Públicos de 
Limpeza Pública, Tratamento e Destinação Final dos 

Resíduos do Município de Ponta Grossa; Decreto 
10.556/2015 - Institui a separação dos resíduos 

descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública municipal direta e indireta, na fonte geradora, e a 

sua destinação às associações ou cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis; Lei 12.083/2015 - 

Institui normas para aquisição de produtos resultantes de 
resíduos sólidos e normatiza a participação de licitantes 
no município; Decreto 9.015/2014 - Institui o PGIRS; Lei 

9.485/2008 - Dispõe sobre a manutenção de lixeiras 
comunitárias nas localidades não atendidas pelo serviço 

público de coleta de resíduos sólidos, situadas nos 
distritos municipais; Decreto 1.640/2007 - Aprova o 

Programa Municipal de Coleta Seletiva do Município de 
Ponta Grossa; 

São João do 
Triunfo 

Lei 1.398/2012 - Institui o PMSB;  

Telêmaco 
Borba 

Ivaí 
Lei 899/2009 - Implementa medidas para 

operacionalização de aterro sanitários e centro de 
triagem e compostagem; 

Ortigueira Lei 1.417/2014 - Institui PMSB; 

Reserva Lei 602/2014 - Aprova o PGRS; 

Telêmaco Borba Lei 1.606/2007 - Dispõe sobre o PGIRS; 

Toledo 

Anahy 
Lei 608/2013 - Institui o PMSB, instrumento da Política 

Municipal de Saneamento Básico; Lei 607/2013 - Institui 
o PGIRS; 

Diamante D'Oeste Lei 33/2011 - Institui o PMSB; 

Guaíra 

Lei 1.799/2012 - Dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Básico e Cria o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico; 

Marechal Cândido 
Rondon 

Projeto de Lei 69/2014 - Institui a Política Municipal de 
Resíduos Sólidos; 

Mercedes 
Lei 691/2007 - Autoriza empresa do município a receber 

resíduos provenientes do município de Nova Santa Rosa; 

Nova Aurora Lei 1.590/2013 - Institui o PMGIRS; 

Ouro Verde do Lei 627/2013 - Institui o PMSB; 
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Região Município Legislação Municipal 

Oeste 

Pato Bragado 
Lei 1.446/2014 - Aprova o PMGRS; Lei 1.531/2016 - 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico; 

Santa Helena 
Lei 661/2013 - Institui a Política Municipal de Resíduos 

Sólidos e o PMGIRS; 

São José das 
Palmeiras 

Lei 533/2013 - Institui o PMSB; 

Toledo 

Decreto 977/2016 - Regulamenta dispositivos da Lei 
2.105/2012, que institui o sistema de gestão sustentável 

de RCC e de resíduos volumosos e o PGRCC; Lei 
2105/2012 - institui o sistema de gestão sustentável de 

RCC e de resíduos volumosos e o PGRCC; Lei 
2.051/2010 - Aprova o PMSB; Lei 2.227/2016 - Aprova o 

Plano de Coleta Seletiva; Lei 2.098/2012 - Aprova o 
PMGIRS; Lei 1.420/1988 - Dispõe sobre a coleta, 

transporte e destinação de RSS; 

Vera Cruz do 
Oeste 

Lei 1.059/2014 - Institui o PGRS; 

Umuarama 

Altônia Lei 1.177/2011 - Institui o PMSB; 

Alto Paraíso Lei 399/2016 - Aprova a revisão do PGRS; 

Brasilândia do Sul 
Lei 636/2016 - Institui o PGRS; Lei 630/2015 - Institui o 

PMSB; 

Cianorte 
Lei 3.268/2009 - Autoriza a utilização do Aterro Sanitário 

de Cianorte para disposição de resíduos sólidos dos 
municípios vizinhos de São Tomé e Terra Boa; 

Cruzeiro do Oeste 

Lei 112/2009 - Estabelece princípios, procedimentos, 
normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos sólidos no município; 
Decreto 370/2010 - Regulamenta a Lei 112/2009; 

Francisco Alves 
Lei 849/2013 - Institui o PGRS; Lei 901/2015 - Disciplina 

a coleta de resíduos sólidos urbanos; 

Indianópolis 
Lei 413/2013 - Institui o PMGIRS; Lei 405/2013 - Institui o 

PMSB; 

Iporã Lei 1.396/2015 - Aprova o PGRS; 

Japurá 
Lei 47/2014 - Institui A Política Municipal de Resíduos 

Sólidos; 

Tuneiras do Oeste Lei 108/2012 - Institui o PMSB; 

Umuarama 
Lei 2.971/2006 - Institui o Código de Limpeza Urbana; Lei 
2.161/1998 - Dispõe sobre o transporte de resíduos em 

caçambas; 
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4.3.2. Atores e Responsabilidades 

A seguir estão relacionados os principais atores com atuação na gestão de 

resíduos no âmbito municipal. 

Câmaras Municipais 

No cenário municipal as Câmaras Municipais têm a função de efetuar a 

adequação da legislação municipal para cumprimento pelo município da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e, também, fiscalizar a atuação do poder executivo 

municipal quanto ao atendimento à PNRS e ao PMGIRS. 

Associação de Municípios do Paraná - AMP 

A AMP tem por finalidade defender os interesses dos municípios do Paraná junto 

às demais instâncias de Poder e, também, oferecer serviços de consultoria e 

assessoria aos municípios do Estado, representa os trezentos e noventa e nove (399) 

municípios Paranaenses. 

Conforme informações obtidas em reunião com os responsáveis da associação, 

ela atua principalmente na divulgação das linhas de repasse de recursos para os 

municípios e em demandas específicas, como a repatriação de recursos e também na 

questão do licenciamento ambiental municipal.  

No primeiro semestre de 2017, a AMP buscou informações sobre a gestão de 

resíduos nos municípios do Estado por meio do envio de questionário, sobre a 

disposição final de resíduos, a coleta seletiva, a compostagem e existência de Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos, para o qual obtiveram informação de setenta e quatro 

(74) municípios.  

Apesar do levantamento de informações, atualmente a AMP não realiza ações 

referentes à gestão de resíduos sólidos. 

Associações de Municípios 

Os municípios do estado do Paraná estão organizados em dezenove (19) 

associações de municípios. As associações são importantes meios de integração 
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regional, econômica e administrativa dos Municípios associados. A Figura 39 apresenta 

o recorte das dezenove (19) associações de municípios do Paraná. 

 

Figura 39: Delimitação das 19 associações de municípios do estado do Paraná. 

Grupo R-20 

O Grupo R-20 é composto por representantes municipais das vinte (20) regiões 

que foram definidas no PRGIRSU/PR, apresentadas na Figura 40 a seguir; tem por 

objetivo contribuir e orientar a gestão associada dos municípios paranaenses na 
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implementação da política nacional e estadual de resíduos sólidos, bem como servir de 

instrumento de governança para os técnicos do Estado.  

 

Figura 40: Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos do Paraná. 

O Grupo foi instituído pelo Decreto Estadual 8.656, de 5 de agosto de 2013 e 

regulamentado pela resolução SEMA/PR 70/2015; faz parte da organização do 

Programa Estadual Paraná Sem Lixões que é coordenado pela SEMA/PR. 
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O Grupo R-20 tem grande atuação na efetivação da Logística Reversa de 

resíduos no Estado. 

4.3.3. Instrumentos de Gestão 

Os principais instrumentos municipais relacionados com a gestão de resíduos 

são os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e também os 

Planos Municipais de Saneamento Básico. Necessários para que os municípios 

alcancem recursos destinados pelo Governo Federal para essa finalidade. 

Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB 

A PNSB estabeleceu a obrigatoriedade de os municípios elaborarem seus 

PMSB. O Decreto Federal 7.217, de 2010, definiu, inicialmente, 2013 como prazo 

máximo para a elaboração dos PMSB, considerados como condição para o acesso a 

recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou 

administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando 

destinados a serviços de saneamento básico. Contudo, esse Decreto foi alterado pelo 

Decreto Federal 8.629, de 2015, que estabeleceu como prazo máximo 31 de dezembro 

de 2017. 

Visto que a limpeza urbana e manejo dos resíduos fazem parte dos serviços de 

saneamento básico, torna-se importante saber se os municípios do Estado já têm 

elaborados seus Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB. Para tanto foram 

compatibilizados levantamentos realizados pela Coordenadoria de Resíduos Sólidos – 

CRES/SEMA em 2016, pela Funasa em 2017 e pelas informações dos Questionários 

respondidos pelos municípios para o PERS/PR; nesse levantamento foram 

identificados cento e setenta e um (171) municípios (43%) com PMSB elaborados e 

outros vinte e dois (22) municípios (5%) com PMSB em elaboração. 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 

A elaboração dos PMGIRS é condição de acesso a recursos da União, ou por 

ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 

resíduos sólidos; ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 
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entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade desde agosto de 2012, 

conforme Lei Federal 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.  

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2013), 

disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, duzentos e cinquenta e três (253) 

municípios do Paraná declararam possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, nos termos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em 2015, o Ministério Público do Estado do Paraná – MP/PR realizou uma 

pesquisa junto a cento e noventa e três (193) municípios do Estado para levantamento 

de dados relacionados à adequação da gestão dos serviços relacionados a resíduos, 

bem como gestão de passivos ambientais. Os resultados dessa pesquisa indicam que 

a maioria dos municípios participantes contam com os PMGIRS elaborados, mas 

poucos desses contemplam programas de reciclagem, compostagem e educação 

ambiental, e preveem a inclusão de catadores de recicláveis, conforme Gráfico 11 e 

Gráfico 12. 

 

Gráfico 11: Municípios do Paraná que possuem PMGIRS. 
Fonte: MP-PR, 2015. 
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Gráfico 12: PMGIRS com programas de reciclagem, compostagem e educação ambiental, 
devendo prever a inclusão de catadores de materiais recicláveis. 

Fonte: MP-PR, 2015. 

Esses dados, contudo, não são suficientes para indicar se os PMGIRS estão 

sendo cumpridos e, ainda, se estão cumprindo o conteúdo mínimo estabelecido na 

PNRS, Lei Federal 12.305/2010. 

Análise dos Planos Municipais 

O conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e de Saneamento Básico, é estabelecido pela PNRS e pela PNSB, as quais 

instituem a obrigatoriedade de elaboração desses planos. 

O Artigo 19 da Lei Nº 12.305/2010 estabelece o conteúdo mínimo para os 

PMGRS, o qual compreende o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos; as 

especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos, além de apresentar indicadores de desempenho 

operacional e ambiental, o sistema de cálculo dos custos e a forma de cobrança 

desses serviços; a identificação dos resíduos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico ou a sistema de logística reversa; a identificação dos 

passivos ambientais e de áreas favoráveis para disposição final adequada de resíduos 

sólidos; a identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas; a 

definição das responsabilidades e de programas e ações de capacitação técnica, de 

educação ambiental e para a participação dos grupos interessados, tais como 

10% 
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cooperativas e associações de catadores; a definição de metas de redução, de 

reutilização, de coleta seletiva, entre outras, a fim de reduzir a quantidade de rejeitos 

encaminhados para disposição final; e os mecanismos para criação de fontes de 

negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. 

Conforme a PNRS, os municípios com menos de 20.000 habitantes podem 

elaborar plano de gestão integrada de resíduos sólidos com conteúdo simplificado de 

acordo com o estabelecido no Decreto Nº 7.404/2010. Ressalta-se que trezentos e seis 

(306) municípios do Paraná, equivalente a 76,69% do total de municípios, possuem 

população inferior a 20.000 habitantes. 

Já o conteúdo mínimo dos PMSB é regulamentado pelo Artigo 19 da Lei Nº 

11.445/2007 e compreende o diagnóstico da situação e dos impactos nas condições de 

vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos; o estabelecimento de objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazo para a universalização dos serviços de saneamento; a proposição de programas, 

projetos e ações para atingir os objetivos estabelecidos; a descrição das ações para 

emergências e contingências; e a definição de mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 

A fim de identificar a quantidade de municípios que possuem PMSB e PMGRS, 

realizou-se levantamento dos Planos Municipais disponíveis na internet, os quais foram 

compatibilizados com os planos recebidos via e-mail das prefeituras municipais. 

Verificou-se que duzentos e quatro (204) municípios possuem PMSB e duzentos e 

cinco (205) possuem PMGRS. Ressalta-se que o total de municípios com PMGRS 

inclui os municípios que possuem PMSB com informações a respeito de resíduos 

sólidos. 

Analisando os Planos Municipais de Saneamento Básico obtidos, verificou-se 

que cento e um (101) foram elaborados pelos municípios com o apoio da SANEPAR, 

concessionária prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário na maioria dos municípios do estado. Tais planos possuem o mesmo formato, 

apresentando a caracterização geral do município, o diagnóstico dos serviços de 

saneamento existentes no município, as melhorias necessárias, os investimentos 

previstos e o plano de contingências para os sistemas de abastecimento de água e de 
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esgotamento sanitário, além de apresentar os objetivos, as metas e as diretrizes para 

esses serviços. É importante destacar que esses planos apresentam uma descrição 

bem sucinta do conteúdo mencionado, não atendendo todas as especificações 

estabelecidas na PNSB e na PNRS. 

Em relação aos PMGRS, verificou-se que boa parte dos planos não atende a 

todos os itens estabelecidos na PNRS, pois não apresentam informações sobre os 

passivos ambientais e medidas saneadoras para tais áreas, a identificação de áreas 

favoráveis para disposição final de resíduos, as possibilidades de implantação de 

soluções consorciadas, a identificação dos geradores existentes no município sujeitos a 

apresentar PGRS ou a sistemas de logística reversa, o sistema de cálculo dos custos 

com os serviços de limpeza pública e de manejo dos resíduos sólidos, além de não 

estabelecerem metas, programas e indicadores de desempenho. 

Verificou-se que nos anos de 2011 e 2012 a Universidade Estadual de Maringá – 

UEM elaborou por meio do Programa de Gerenciamento de Resíduos Biológicos, 

Químicos e Radioativos os Planos Municipais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

de alguns municípios do estado. Tais planos possuem basicamente o mesmo 

conteúdo, o qual é constituído pelos seguintes itens: caracterização geral do município; 

classificação, caracterização e formas de tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos; diagnóstico da gestão de resíduos no município e composição gravimétrica dos 

resíduos gerados; propostas de ações a serem tomadas pela administração municipal 

e cronograma de implantação. Conforme o conteúdo mínimo dos PMGRS apresentado 

anteriormente constata-se que esses planos não atendem integralmente a PNRS. 

Em relação ao ano de elaboração dos planos municipais, verificou-se que cento 

e vinte e dois (122) PMSB e cento e dois (102) PMGRS foram elaborados até o ano de 

2013, equivalente a 60,1% e 50,5%, respectivamente, do total de planos municipais 

obtidos. Tais planos já deveriam ter sido revisados, visto que conforme estabelecem as 

Políticas Nacionais de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos os planos municipais 

devem ser revisados a cada quatro (04) anos. 

O Gráfico 13 a seguir apresenta a quantidade de planos elaborados em cada 

ano e conforme pode ser verificado, a maior parte dos planos municipais de 

saneamento e de resíduos sólidos foi elaborada no ano de 2013. 
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Gráfico 13: Gráfico dos anos de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico e de Resíduos Sólidos. 

Licenciamento Ambiental Municipal 

Além da gestão e do gerenciamento de resíduos sob a responsabilidade do 

poder público municipal, as ações fiscalizatórias e de licenciamento ambiental refletem 

na gestão de resíduos gerados em empreendimentos privados.  

A Lei Complementar Federal 140/11 e a Resolução CEMA 88/13 possibilitaram a 

descentralização de algumas atividades relacionadas aos processos ambientais, como 

licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. Para obter essa autonomia, os 

municípios paranaenses devem atender as legislações federal e estadual, obter a 

homologação do CEMA, além de atender alguns requisitos, como possuir plano diretor, 

legislação ambiental municipal, conselho e fundo de meio ambiente, dentre outros 

requisitos estabelecidos no artigo 3º da Resolução CEMA 88/13. 

No Estado do Paraná, de acordo com dados de 2016 do CEMA e do IAP, vinte e 

sete (27) municípios já estão homologados para realizar licenciamento ambiental, 

sendo que seis (06) deles atuam em consórcio, conforme permite a Lei Federal nº 

11.107/05. O Consórcio Intermunicipal para Conservação dos Remanescentes do Rio 

Paraná (CORIPA) engloba os municípios de Alto Paraíso, Altônia, Icaraíma, Guaíra, 

São Jorge do Patrocínio e Terra Roxa. No Quadro 39 é possível verificar todos os 

municípios aprovados pelo CEMA para realizar licenciamento ambiental no estado, 
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apesar de nem todos os municípios listados estarem atualmente realizando 

efetivamente o licenciamento. 

Quadro 39: Municípios do Paraná autorizados a realizar licenciamento ambiental. 

Relação de Municípios do Paraná autorizados a realizar Licenciamento Ambiental 

Araucária Paranavaí 

Campo Largo Pinhais 

Cascavel Pinhalão 

Castro Piraquara 

Clevelândia Ponta Grossa 

Diamante do Sul Quatro Barras 

Fazenda Rio Grande São José dos Pinhais 

Foz do Iguaçu Alto Paraíso 

Guarapuava Altônia 

Guaratuba Icaraíma 

Ipiranga Guaíra 

Jaguariaíva São Jorge do Patrocínio 

Londrina Terra Roxa 

Maringá  

Fonte: CEMA, 2016. 

Além dos municípios apresentados no quadro acima, o município de Curitiba 

realiza licenciamento ambiental de todos os empreendimentos e atividades em seu 

território desde o ano de 2004. O licenciamento ambiental é regido pelo Decreto 

Municipal 1.153/2004 que regulamenta a Lei Municipal 7.833 de 1991. 

4.3.4. Análise Integrada 

A gestão e gerenciamento de resíduos sólidos são realizados de diversas formas 

nos municípios paranaenses. Nos de maior porte, existem secretarias municipais de 

meio ambiente que muitas vezes são responsáveis por todos os serviços relacionados 

à coleta e destinação de resíduos; nos municípios de médio e pequeno porte ocorre 

grande interface com outras secretarias, principalmente com a Secretaria de Obras, 

que fica responsável pela execução dos serviços, enquanto a Secretaria de Meio 

Ambiente realiza o planejamento e a definição de programas e projetos.  
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Atualmente, a maioria dos municípios executa os serviços de coleta e destinação 

final de resíduos sólidos urbanos com equipe e equipamentos próprios; ficando a 

execução dos serviços delegada a empresas terceirizadas ou mesmo a empresas 

públicas nos municípios de médio e grande porte. 

O gerenciamento de resíduos de construção civil, assim como de resíduos 

volumosos e aqueles sob logística reversa, usualmente, segue a mesma lógica de 

gestão para os resíduos sólidos urbanos. Já os resíduos de serviços de saúde são 

geridos pelas Secretarias de Saúde. 

No Paraná, trezentos e sessenta e quatro (364) municípios (91,2% do total) são 

de pequeno porte (até 50 mil habitantes) (IBGE, 2016). Nesses municípios verifica-se 

uma grande dificuldade na gestão de resíduos, principalmente relacionada à 

destinação final das diferentes tipologias de resíduos sob responsabilidade do poder 

público. Muitas vezes os quadros técnicos são reduzidos, assim como o orçamento 

destinado ao setor, o que dificulta a execução de ações tecnicamente adequadas 

nessa atividade. 
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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 5.

5.1. Metodologia 

O diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos – RSU do estado do 

Paraná contemplou os dados primários provenientes dos questionários e das visitas 

técnicas e dados secundários disponibilizados pelo IAP, pelo Consórcio Intermunicipal 

para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos - Conresol, pela SEMA/PR, pelo Ministério 

Público - MP, por unidades de disposição final de RSU (ECOVALE, Hera Sul, Pedreira 

Ingá, Sanepar, SANETRAN), pelo Instituto de Logística Reversa - ILOG, pelo Instituto 

Lixo e Cidadania - ILIX; além de informações constantes em publicações oficiais 

federais, estaduais e municipais. 

As entidades consultadas diretamente e o tipo de informação obtida estão 

listadas no Quadro 40 e as publicações oficiais no Quadro 41, ambos inseridos a 

seguir. 

Quadro 40: Dados obtidos por meio de consultas diretas às entidades. 

Entidade 
consultada 

Tipo de informação obtida 
Ano de 

referência 
dos dados 

Número de 
municípios 
na amostra 

Percentual 
de 

abrangência 

IAP 

Planilha com dados sobre a 
disposição final dos RSU praticada e 

unidades de disposição final em 
operação nos municípios do estado, 

agosto de 2017. 2017 399 100% 

Processos e licenças dos aterros 
sanitários licenciados pelo IAP no 

estado, agosto de 2017. 

Conresol 

Relação de municípios que enviam 
os RSU para disposição final por 

meio do Conresol (dados de 
quantidade e composição) para 
unidade da Estre - Fazenda Rio 

Grande, 2016. 

2016 20 5% 
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Entidade 
consultada 

Tipo de informação obtida 
Ano de 

referência 
dos dados 

Número de 
municípios 
na amostra 

Percentual 
de 

abrangência 

SEMA/PR* 

Sistema Estadual de Informações 
sobre Resíduos Sólidos Urbanos - 

SEIRSU respondido pelos municípios 
sobre o manejo dos resíduos sólidos, 

2015 - 2017. 

2015-2017 180 45% 

MP 
Questionário respondido pelos 
municípios sobre o manejo dos 

resíduos sólidos, 2015. 
2015 185 46% 

ECOVALE – 
União da Vitória 

(unidade de 
disposição final de 

RSU) 

Massa de RSU recebida dos 
municípios para disposição final, 

2017. 
2017 3 0,8% 

HERA SUL - Rio 
Negrinho/SC 
(unidade de 

disposição final de 
RSU) 

Massa de RSU recebida dos 
municípios para disposição final, 

2017. 
2017 1 0,3% 

Pedreira Ingá 
(unidade de 

disposição final de 
RSU) 

Massa de RSU recebida dos 
municípios para disposição final, 

2017. 
2017 19 4,8% 

Sanepar – 
Apucarana, 
Cianorte e 

Cornélio Procópio 
(unidade de 

disposição final de 
RSU) 

Composição dos RSU recebidos dos 
municípios para disposição final, 

2016. 
2016 7 1,8% 

SANETRAN 
(unidade de 

disposição final de 
RSU) 

Massa de RSU recebida dos 
municípios para disposição final, 

2017. 
2017 9 2,3% 

ILOG 
Relação de associações e 

cooperativas de catadores existentes 
no estado do Paraná, 2017. 

2018 7 1,8% 

ILIX 
Relação de associações e 

cooperativas de catadores existentes 
no estado do Paraná, 2017. 

2018 23 5,8% 

* Referenciado ao longo desse documento como "SEIRSU, 2015-2017". 



  
  

 

 254 

 
254 

Quadro 41: Publicações oficiais consultadas. 

Documento 
Autor, ano 

da 
publicação 

Ano de 
referência 
dos dados 

Número de 
municípios 
na amostra 

Percentual de 
abrangência  

Planos Municipais de Gestão de 
Resíduos Sólidos 

Municípios 
A partir de 

2005 
74 19% 

Planos Municipais de Saneamento 
Básico 

Municípios 
A partir de 

2010 
18 5% 

Plano de Regionalização da 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Estado do 

Paraná – PRGIRSU/PR e no Plano 
para a Gestão Integrada e 

Associada de Resíduos Sólidos 
Urbanos – PGIRSU/PR 

SEMA, 2013. 2013 399 100% 

Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento: diagnóstico do 

manejo de resíduos sólidos 
urbanos - SNIS 

MCidades - 
Ministério 

das Cidades, 
2013 

2013 315 79% 

Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento: diagnóstico do 

manejo de resíduos sólidos 
urbanos - SNIS 

MCidades - 
Ministério 

das Cidades, 
2015 

2015 313 78% 

Relação de associações e 
cooperativas de catadores 

existentes no estado do Paraná 

Cempre, 
2017 

2017 

- - 

Relação de sucateiros existentes 
no estado do Paraná 

- - 

Relação de empresas de 
reciclagem existentes no estado do 

Paraná 
- - 

Relatórios semestrais de resíduos 
da Sanepar 

Sanepar, 
2016 

2016 7 2% 

Relação de associações e 
cooperativas de catadores 

existentes no estado do Paraná 

Provopar, 
2011-2015 

2011-2015 78 19,6% 

Relação de associações e 
cooperativas de catadores 

existentes no município de Curitiba 
SMMA, 2017 2017 1 0,3% 
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5.1.1. Definição do Grau de Relevância das Informações 

Durante a sistematização dos dados sobre resíduos sólidos urbanos - RSU 

verificou-se a existência de informações inconsistentes, falta de informações e 

divergência entre informações de diferentes referências.  

Dessa forma, para o presente diagnóstico foram definidos graus de relevância 

para a priorização do uso de informações de cada uma das referências. 

No Quadro 42, é apresentada a ordem de relevância das informações obtidas de 

acordo com temas específicos abordados para o diagnóstico do estado. A primeira 

referência citada é a fonte de informação considerada sempre como prioritária, quando 

constatada divergência de informações e a última, a menos prioritária. Ainda, a 

ausência de informações nas fontes prioritárias, foram adotadas informações da 

referência de segundo nível. 

Quadro 42: Ordem de prioridade das informações consideradas de acordo com temas 
específicos abordados para o diagnóstico do estado. 

Tema das 
informações 

Ordem de relevância 

(maior → menor) 

Coleta regular Questionários, 2017 → SNIS, 2015 → SNIS, 2013 

Coleta seletiva 
Oficinas, 2018 → Questionários, 2017 → SEIRSU, 2015-2017 → MP, 
2015 → SNIS, 2015 → PMGRS e PMSB, 2013 - 2017 → PRGIRSU, 

2013 → SNIS, 2013 

Triagem 

Oficinas, 2018 → Questionários, 2017 → SEIRSU, 2015-2017 → MP, 
2015 → PMGRS e PMSB, 2013 - 2017 → PRGIRSU, 2013 → ILIX, 2018 
→ ILOG, 2018 → CEMPRE, 2017 → PROVOPAR, 2011-2015 → SNIS, 

2015 → SNIS, 2013 

Compostagem 
Oficinas, 2018 → Questionários, 2017 → SEIRSU, 2015-2017 → 

PMGRS e PMSB, 2013 - 2017 → PRGIRSU, 2013 

Catadores não 
organizados 

Questionários, 2017 → SEIRSU, 2015-2017 → SNIS, 2015 → 
PRGIRSU, 2013 → SNIS, 2013 

Associação e 
cooperativas de 

catadores 

Questionários, 2017 → SMMA, 2017 → ILIX, 2018 → CEMPRE, 2017 → 
SEIRSU, 2015-2017 → PROVOPAR, 2011-2015 → SNIS, 2015 → SNIS, 

2013 

Disposição Final 

Visitas Técnicas, 2017 → Questionários, 2017 → Oficinas, 2018 → 
Ofícios enviado pelo IAP, 2018 → SNIS, 2016 → IAP, 2018 → Relatório 
da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná, 

IAP, 2017 
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Tema das 
informações 

Ordem de relevância 

(maior → menor) 

Aterros sanitários 
compartilhados 

Visitas Técnicas, 2017 → Questionários, 2017 → Oficinas, 2018 → 
Ofícios enviado pelo IAP, 2018  

Cobrança de 
serviços 

Questionários, 2017 → SNIS, 2015 → SNIS, 2013 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Para os dados que não foram obtidas informações, utilizou-se a classificação 

“Sem Informação” nesse diagnóstico. 

5.2. Legislação 

A Lei Federal 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos 

Sólidos é o principal marco legal brasileiro relacionado aos resíduos sólidos. A 

responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos sólidos é definida por essa Lei, cujo 

art. 10 incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados nos respectivos territórios, bem como da responsabilidade do gerador 

pelo gerenciamento de resíduos. Desta forma, os municípios são responsáveis pelo 

gerenciamento dos RSU e devem realizar os serviços com equipe própria, ou por meio 

de concessões a empresas privadas, cooperativas ou associações, ou ainda por 

intermédio de parcerias público-privadas. 

Ainda conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os RSU contemplam 

os resíduos domiciliares (atividades domésticas em residências urbanas) e de limpeza 

urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas). Os resíduos domiciliares são 

constituídos principalmente por restos de alimentos e embalagens, enquanto que os 

resíduos de limpeza urbana são constituídos principalmente por areia, terra, folhas, 

pequenas embalagens, pedaços de madeira, fezes de animais, entre outros. 

Consoante à PNRS, o Brasil conta com uma legislação que estabelece diretrizes 

para a prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

por meio da Lei Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007). Além destas leis 

federais, há ainda a Lei de Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005) a qual permite 

relações de cooperação federativa para prestação deste tipo de serviço e, também, o 
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Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei Federal 12.187/2009), que propõem 

diretrizes e metas sobre resíduos sólidos. 

No Paraná, a Política Estadual de Saneamento Básico está em elaboração por 

um grupo de trabalho composto por Organizações Não Governamentais, governo, 

universidades, empresas públicas e sociedade civil. Contudo, desde o ano de 1999 o 

Paraná conta com a Lei Estadual 12.493 que estabelece princípios, normas e critérios 

referentes à geração, ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte 

e à destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. 

A Lei 12.493/1999 estabeleceu como um de seus princípios a minimização da 

geração de resíduos no Estado e a priorização dos processos de reutilização e 

reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e disposição final. Assim como, 

estabeleceu o prazo de um (01) ano, a contar da data de sua publicação, para 

encerramento e adequação dos depósitos de resíduos a céu aberto. Prazo este que 

não foi cumprido por todos os municípios do Paraná. A Lei também regulamentou a 

responsabilidade dos geradores quanto ao acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequada de resíduos e quanto ao passivo 

ambiental e recuperação de áreas degradadas, assim como definiu a obrigatoriedade 

das atividades geradoras de resíduos cadastrarem-se junto ao IAP para fins de controle 

e inventário dos resíduos sólidos gerados no Estado do Paraná. A partir da referida Lei, 

desde 1999, os fabricantes e/ou importadores de pneus e as empresas produtoras e/ou 

comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela coleta, reciclagem e 

destinação final adequada de seus produtos e embalagens, colocando o Paraná como 

pioneiro na execução das ações de logística reversa, sendo que o modelo de retorno 

das embalagens vazias de agrotóxicos se tornou difundido em todo país. 

Apesar de não contradizer frontalmente a PNRS (Lei Federal 12.305/2010), a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual 12.493/1999) não está em 

completa consonância com essa. Temas abordados na PNRS, como a conceituação do 

rejeito, as tipologias de resíduos sólidos, a inclusão social e à emancipação econômica 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, o incentivo à gestão consorciada, 

entre outros, não constam na Política Estadual de Resíduos Sólidos, que deve ser, 

portanto, revisada para atualização e compatibilização. 
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A regulamentação da gestão dos RSU no Estado conta também com resoluções 

da SEMA, portarias do IAP, e resoluções do CEMA como a Resolução CEMA 094 de 

2014 que estabelece diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, 

projeto, implantação, operação e encerramento de aterros sanitários, visando o 

controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. 

Uma compilação das principais leis, decretos, resoluções e portarias são 

apresentadas a seguir, no Quadro 43, em ordem cronológica de publicação. Além da 

legislação estadual, diversos municípios paranaenses possuem legislação específica e 

bastante abrangente para o gerenciamento de seus resíduos. 

Quadro 43: Regulamentação sobre os RSU. 

Legislação Súmula 

Resolução Conjunta 
SEMA/IAP nº 001 

15 de Outubro de 2004 

Estabelece requisitos, critérios técnicos e procedimentos para a 
impermeabilização de áreas para implantação de Aterros 

Sanitários, visando a proteção e a conservação do solo e das 
águas subterrâneas. 

Resolução Conjunta 
SEMA/IAP/SUDERHSA nº 

001 

21 de Agosto de 2006 

Estabelece requisitos, critérios técnicos e procedimentos para a 
impermeabilização de áreas destinadas a implantação de Aterros 

Sanitários, visando à proteção e a conservação do solo e das 
águas subterrâneas. 

Lei nº 15.632 

27 de Setembro de 2007 

Dispõe sobre instalação de coletores de resíduo reciclável nas 
universidades, faculdades, centros universitários, escolas, 

colégios, estádios de futebol, supermercados, shoppings centers 
e eventos onde haja concentração pública, conforme especifica. 

Lei nº 15.698 

27 de Novembro de 2007 

Autoriza o Estado do Paraná a participar dos Consórcios 
Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos que especifica. 

Resolução SEMA nº 43 

16 de Julho de 2008  

Dispõe sobre o licenciamento ambiental para empreendimentos 
de incineração de RS no estado. As emissões atmosféricas 

destas atividades devem atender à Resolução SEMA 54/2006. 

Resolução Conama 404 

11 de Novembro de 2008 

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

Decreto nº 4.167 

20 de Janeiro de 2009 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da separação seletiva dos 
resíduos sólidos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da 

administração pública estadual direta e indireta. 

Lei nº 16.075 

01 de Abril de 2009 

Proíbe o descarte de pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias de 
telefone celular e demais artefatos que contenham mercúrio 

metálico em resíduo doméstico ou comercial, conforme especifica 
e adota outras providências. 

Decreto nº 7.405, de 23 de 
Dezembro de 2010 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial 
para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão 
Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de 
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Legislação Súmula 

setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e 
funcionamento, e dá outras providências. 

Lei nº 16.953 

29 de Novembro de 2011 

Dispõe sobre multa por dano ambiental caracterizado por 
qualquer ato que implique o depósito de resíduo em logradouro 

público e propriedades rurais. 

Lei nº 17.232 

16 de Julho de 2012 

Estabelece diretrizes para coleta seletiva contínua de resíduos 
sólidos oriundos de embalagens de produtos que compõe a linha 

branca no âmbito do território paranaense. 

Resolução CEMA nº 086 

02 de Abril de 2013 

Estabelece diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento 
e outorga, projeto, implantação, operação e encerramento de 

aterros sanitários, visando o controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá 

outras providências. 

Portaria IAP 155 

24 de Maio de 2013 

Estabelece condições e critérios e dá outras providências, para o 
licenciamento ambiental de barracões para triagem de Resíduos 

Sólidos Urbanos Não Perigosos. 

Portaria IAP 187 

27 de Junho de 2013 

Estabelece condições e critérios e dá outras providências, para o 
licenciamento ambiental de Unidades de Transbordo de Resíduos 

Sólidos Urbanos Não Perigosos. 

Decreto nº 8.656 

31 de Julho de 2013 

Dispõe sobre a criação do Programa PARANÁ SEM LIXÕES, 
para atendimento às diretrizes da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos no Estado do Paraná e dá outras providências, como a 

criação do grupo R-20. 

Resolução CEMA nº 090 

3 de Dezembro de 2013 

Estabelece condições, critérios e dá outras providências, para 
empreendimentos de compostagem de resíduos sólidos de 

origem urbana e de grandes geradores e para o uso do composto 
gerado. 

Resolução CEMA nº 094 

04 de Novembro de 2014 

Estabelece diretrizes e critérios orientadores para o licenciamento 
e outorga, projeto, implantação, operação e encerramento de 

aterros sanitários, visando o controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá 

outras providências. 

Portaria IAP 035 

24 de Fevereiro de 2016 

Permite emissão de licenças para empreendimentos de 
armazenamento temporário de transbordo de resíduos sólidos. 

Portaria IAP 202 

26 de Outubro 2016 

Estabelece os critérios para exigência e emissão de Autorizações 
Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

Fonte: SEMA, IAP, CEMA e Legislações Federais. 

5.3. Atores e Responsabilidades 

Os municípios possuem a titularidade sobre os resíduos sólidos urbanos, sendo 

que a gestão pode ser delegada a secretarias, departamentos e setores específicos. 

Menos usualmente, os serviços são delegados a empresas públicas, sociedades de 
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economia mista e autarquias. O Gráfico 14 apresenta a natureza jurídica do gestor dos 

serviços nos municípios do Estado, conforme informações do SNIS, 2015. 

 

Gráfico 14: Natureza jurídica do gestor dos serviços de saneamento básico no estado do 
Paraná. 

Fonte: SNIS, 2015. 

As secretarias municipais mais frequentemente responsáveis pelo 

gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios são as Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente, as Secretarias Municipais de Obras e as Secretarias de 

Limpeza/Serviços Públicos (CELEPAR, 2017). 

A execução dos serviços de limpeza pública, coleta, transbordo, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos podem ser realizadas diretamente pelo 

município, por meio de equipe própria, com veículos e equipamentos próprios ou 

locados; ou por contratação de empresas privadas, associações ou cooperativas, 

restando ao município a atividade de fiscalização dos serviços. 

Segundo informações do SNIS 2015, a maior parte dos municípios do Estado 

não delega os serviços de limpeza urbana (75,2%), ou seja, realizam diretamente essa 

prestação de serviço, conforme apresentado no Gráfico 15, a seguir. 

73,7% 
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1,3% 

0% 

21,6% 

Administração pública direta

Empresa pública

Sociedade de economia mista
com administração pública

Autarquia
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Gráfico 15: Municípios do Paraná que possuem serviços de limpeza urbana delegados a 
empresas. 

Fonte: SNIS, 2015. 

Cabe destacar ainda que para o presente estudo de diagnóstico foi considerado 

que os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços fazem parte 

dos RSU, visto que ambos apresentam caracterização muito semelhante e, 

principalmente, por que as administrações municipais e os prestadores de serviço de 

coleta de resíduos sólidos coletam ambos os resíduos de forma indiscriminada em todo 

o estado do Paraná. 

Os principais atores institucionais envolvidos no gerenciamento de Resíduos 

Sólidos são listados a seguir, juntamente com suas responsabilidades e atividades 

relacionadas. 

5.3.1. Setor Privado 

Dentre os atores do setor privado destacam-se as associações e federações 

patronais relacionadas ao comércio e serviços, como a Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná – FACIAP e a Federação do 

Comércio Varejista do Estado do Paraná - FECOMERCIO, que representa mais de 

sessenta (60) sindicatos e associações estaduais como: Sindicato dos lojistas do 

comércio e do comércio varejista – SINDILOJAS (diversas regionais); Sindicato do 

comércio varejista de gêneros alimentícios, mercados, minimercados, supermercados e 

hipermercados – SINDIMERCADOS (diversas regionais), Sindicato do comércio 

3,3% 

75,2% 

21,6% 
Sim

Não
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varejista de carnes frescas no estado do Paraná – SINCARNES (FECOMERCIO, 

2017). Essas entidades representam grande parte dos estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços que são considerados como grandes geradores de resíduos 

similares aos RSU, como o comércio varejista, comércio atacadista, centros de 

compras, escritórios, rede hoteleira e de turismo, bares e restaurantes. 

Cabe ressaltar que conforme a legislação vigente, a administração municipal é 

responsável pela coleta e destinação apenas dos RSU. Segundo a PNRS, os resíduos 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não são RSU, apesar de 

apresentar caracterização semelhante e de ser comumente recolhido pelo município. 

Dessa forma, tem-se que os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços são de responsabilidade dos próprios geradores. 

O setor privado no Estado do Paraná conta ainda com empresas que realizam 

serviços de limpeza urbana, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos. No setor privado, destaca-se a atuação do Grupo Estre, uma das 

maiores empresas de serviços ambientais do Brasil. O grupo é dono da Cavo, que 

presta serviços de limpeza, coleta e transporte de resíduos em Curitiba. A maior parte 

dos resíduos da capital paranaense é enviada para um aterro sanitário em Fazenda Rio 

Grande, também de propriedade do Grupo Estre. Outras empresas privadas 

importantes relacionadas aos RSU é o Grupo Solví, dono da Essencis Ambiental.  

5.3.2. Setor Público 

Em relação às entidades públicas relacionadas aos RSU, além daquelas 

apresentadas anteriormente, destaca-se a atuação da Companhia de Saneamento do 

Paraná (Sanepar): com sede em Curitiba, foi criada em 23 de janeiro de 1963, a 

empresa presta serviços para o abastecimento da população com água tratada, 

serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário, e, ainda, de coleta seletiva e 

destinação de resíduos sólidos, operando os aterros sanitários de Cianorte, Apucarana 

e Cornélio Procópio (Sanepar, 2017). 

Há também o grupo R-20, um dos mais importantes atores relacionados aos 

resíduos. O grupo foi criado em 2008 como G22 e regulamentado como Grupo R-20 

pelo Decreto Estadual 8.656 de 2013. Ele é composto por representantes municipais 
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das vinte (20) regiões definidas no Plano Estadual de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, e tem como objetivo a troca de informações, de 

experiências e a gestão associada dos municípios paranaenses na implementação da 

política nacional e estadual de resíduos sólidos. Atualmente cerca de duzentos (200) 

representantes municipais fazem parte do grupo. 

Ainda na esfera pública cabe citar a Agência Reguladora do Paraná – Agepar, 

que a partir de 2016, com a publicação da Lei Complementar 202, passou a regular e 

fiscalizar os serviços de saneamento. Os trezentos e quarenta e seis (346) municípios 

atendidos pela Sanepar passaram a ter os contratos regulados pela Agepar, inclusive 

os municípios em que a Sanepar presta serviços relacionados aos resíduos sólidos. 

5.3.3. Consórcios Públicos 

Os consórcios intermunicipais para a destinação dos resíduos sólidos são 

alternativas de grande interesse econômico e ambiental, sobretudo para os pequenos 

municípios, que podem ratear o custo de operação de sistemas de destinação e 

disposição de resíduos sólidos, o que viabiliza sua operação ambientalmente 

adequada.  

As informações sobre os consórcios públicos em operação no estado do Paraná 

são bastante escassas. Dessa forma, foram utilizados dados primários, obtidos por 

meio de questionário elaborado pela equipe de consultores do PERS/PR e preenchido 

pelos municípios, e a realização de visitas técnicas pelo Consórcio EnvEx-Engebio a 

sessenta e seis (66) municípios do estado do Paraná; além de consultas aos sites dos 

Consórcios existentes. 

Na elaboração do PEGIRSU/PR, no ano de 2013, foram identificados cinco (05) 

consórcios intermunicipais. Ressalta-se que destes, quatro (04) ainda estão ativos, são 

eles: CIAS Curiúva, CIAS Pontal do Paraná, Consórcio Conresol e CIAS Japira; e um 

não possui mais atividades: CIAS Paranacity. 

Além desses, foram identificados mais sete (07) consórcios existentes no 

estado, totalizando, atualmente, onze (11) consórcios em operação no estado do 

Paraná e um inativo; os quais são listados e descritos no Quadro 44 abaixo. 
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Quadro 44: Consórcios intermunicipais existentes no estado do Paraná. 

Ativo Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS Curiúva 

03 
municípios 

Curiúva, Sapopema e Figueira. 

O consórcio tem seu aterro localizado no município de Curiúva, com operação da empresa 
privada Inova Ambiental. 

Ativo Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS Pontal do Paraná 

02 
municípios 

Pontal do Paraná e Matinhos 

Segundo o Estatuto do CIAS, uma de suas finalidades é propiciar condições para uma 
disposição adequada do lixo sólido domiciliar e resíduos de serviços de saúde coletados nos 
municípios consorciados. Assim, atualmente, o aterro do CIAS está localizado no município de 
Pontal do Paraná e sua vida útil de projeto está prevista até o ano de 2028. 

Ativo Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS Japira 

06 
municípios 

Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina e Siqueira Campos. 

Ativo Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS Joaquim Távora 

05 
municípios 

Joaquim Távora, Guapirama, Jundiaí do Sul, Quatiguá e Conselheiro Mairinck. 

Os cinco (05) municípios consorciados enviam seus resíduos para o aterro localizado no 
município de Joaquim Távora, o qual tem como responsável pela sua operação a Ambiente 
Integral Projetos e Estudos Ambientais. O aterro tem capacidade de receber doze (12) 
toneladas de resíduos diariamente. 

Ativo 
Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos - 

Conresol 

23 
municípios 

Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, 
Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, 

Contenda, Curitiba, Itaperuçu, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên, Pinhais, 
Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais, Piraquara, Tijucas do Sul e 

Tunas do Paraná. 

O objetivo desse Consórcio é organizar e proceder ações e atividades para a gestão do sistema 
de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios 
integrantes, obedecida a legislação vigente e aplicável, além das normas da ABNT. Atualmente 
a disposição final dos resíduos dos municípios integrantes do Conresol, exceto Balsa Nova e 
Agudos do Sul, ocorre no Aterro Sanitário da Estre Ambiental S.A., localizado no município de 
Fazenda Rio Grande. 

Ativo 
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Social, Econômico, 

Educacional e Cultural Sustentável da Região Oeste do Estado do Paraná - 
CIDERSOP 

08 
municípios 

Vera Cruz do Oeste, Diamante do Oeste, Matelândia, Ouro Verde do Oeste, 
Ramilândia, São José das Palmeiras, Céu Azul e São Pedro do Iguaçu 
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O Consórcio possui licença de instalação para a construção de um aterro sanitário que deverá 
sem implantado no Município de Vera Cruz do Oeste. 

Ativo Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental - CICA 

14 
municípios 

Amaporã, Alto Paraná, Cruzeiro do Sul, Inajá, Nova Aliança do Ivaí, Mirador, 
Paranavaí, Presidente Castelo Branco, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do 

Ivaí, São Manoel do Paraná, São João do Caiuá, Tamboara e Terra Rica 

Ativo Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi - CICT 

10 
municípios 

Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Palmeira, Reserva, Rio Branco do Ivaí, Tamarana, 
Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania 

A viabilidade de implantação do aterro sanitário vem sendo discutida desde 2014 e se deu 
através de uma parceria entre a empresa Klabin e o Consórcio. O município de Imbaú foi 
escolhido para receber o aterro sanitário intermunicipal a partir de diversos critérios; a área já 
está em processo de desapropriação e a partir da liberação da licença do IAP se dará a 
construção do empreendimento. O início da operação do aterro está prevista para 2019. 

Ativo 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa 

Norte do Paraná - CODREN 

05 
municípios 

São José da Boa Vista, Santana Do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos e 
Quatiguá 

A finalidade do CODREN é propiciar o desenvolvimento político, econômico e social, 
sustentável e integrado no território que abrange os Municípios participantes, através de um 
trabalho conjunto que promova o desenvolvimento local e regional. Atualmente o Consórcio 
possui um aterro no município de Santana do Itararé, que é utilizado como unidade de 
disposição final pelo município sede e por São José da Boa Vista. 

Ativo Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CIRES 

09 
municípios 

Jaguapitã, Prado Ferreira, Lupionópolis, Centenário do Sul, Porecatu, Miraselva, 
Guaraci, Florestópolis, Cafeara 

Atualmente o Consórcio está buscando licenciar a área para a instalação do aterro sanitário, no 
município de Prado Ferreira; para tanto, será realizado Estudo de Impacto Ambiental solicitado 
pelo IAP. 

Ativo Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná - CISPAR 

40 
municípios 

Abatiá, Andirá, Ângulo, Boa Ventura de São Roque, Entre Rios do Oeste, Flórida, 
Ibiporã, Iguaraçu, Japurá, Jardim Olinda, Jataizinho, Jussara, Kaloré, Lobato, 

Marechal Cândido do Rondon, Marialva, Mariluz, Mercedes, Miraselva, Munhoz de 
Mello, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Paranapoema, Pato Bragado, Peabiru, 
Pitangueiras, Porto Barreiro, Prado Ferreira, Presidente Castelo Branco, Ribeirão 
Claro, Santa Cecilia do Pavão, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio 
do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Tapejara, Terra 

Rica 
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O consórcio presta assessoria em geral a seus associados para questões relacionadas a 
saneamento, como apoio jurídico, laboratório de análises, engenharia, compras, entre outros. 
Contudo, o consórcio não realiza ações de destinação de resíduos e nem há planos para que tal 
atividade seja desempenhada pelo consórcio. 

Inativo Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário – CIAS Paranacity 

02 
municípios 

Paranacity e Cruzeiro do Sul 

Quando o PEGIRSU foi elaborado no ano de 2013, esse Consórcio estava ativo, entretanto, 
atualmente, o CIAS Paranacity não está mais operante. 

Foi criado com o intuito de compor uma gestão associada do manejo de RSU com a 
prerrogativa de compartilhamento do aterro sanitário de Paranavaí para a disposição final dos 
resíduos orgânicos e rejeitos dos municípios integrantes. Porém, tem atuado de modo 
multifacetário para proporcionar economia e resolução conjunta de problemas comuns entre os 
municípios. Atualmente, oito (08) municípios do Consórcio destinam seus RSU para o aterro 
sanitário de Paranavaí: Alto Paraná, Inajá, Mirador, nova Aliança do Ivaí, Paranavaí, Presidente 
Castelo Branco, São Carlos do Ivaí e Tamboara. 

Os seis (06) municípios consorciados enviam seus resíduos para o aterro localizado no 
município de Japira, o qual tem como responsável pela sua operação o Grupo Engegreen. 

 

Segundo dados do PEGIRSU/PR, em 2013, 11,5% dos municípios do estado 

faziam parte de algum consórcio de resíduos sólidos, destaca-se que atualmente, esse 

número é maior: oitenta e sete (87) municípios fazem parte de algum consórcio 

intermunicipal, o que representa aproximadamente 22% dos municípios do estado. 

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR presta 

assessoria para seus associados para questões com relação a saneamento, mas não 

realiza a gestão de resíduos; considerando também esse Consórcio, o número de 

municípios que fazem parte de algum consórcio intermunicipal, sobe para 31,8%. 

Como já citado anteriormente, com base nos dados obtidos, verificou-se que, 

com exceção do Consórcio de Paranacity, todos os consórcios apresentados no 

PEGIRSU/PR (SEMA, 2013) tiveram a existência confirmada por meio dos 

Questionários e Visitas (2017) e Oficinas (2018). Durante a obtenção dos dados 

primários e também por meio de dados secundários. Além disso, foram obtidas 

informações referentes à articulação entre municípios, tais como: 

 Consórcio Intermunicipal para Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(CIGRS): esse Consórcio atenderia Toledo, Quatro Pontes, Palotina, 
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Maripá, Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondon, Ouro Verde do 

Oeste, contudo a última reunião entre os municípios foi realizada em 2013 

(Questionários e Visitas, 2017); 

 Associação dos Municípios Centro do Sul do Paraná (AMCESPAR): tem 

intenção de estabelecer um consórcio intermunicipal para gerenciamento 

dos resíduos sólidos desde 2007, contudo o plano ainda não foi 

concretizado (Questionários e Visitas, 2017); 

 O Município de Piraí do Sul encaminha seus resíduos sólidos para o 

Aterro Sanitário existente no Município de Castro e o Município de 

Esperança Nova encaminha para o Município de São Jorge do Patrocínio 

(Questionários e Visitas, 2017). Entretanto, estes não são considerados 

consórcios visto que não são devidamente formalizados, ou seja, existe 

atualmente apenas um contrato de concessão e um convênio, 

respectivamente, com os municípios receptores. 

A seguir apresenta-se na Figura 41 um mapa com localização dos consórcios de 

RSU levantados a partir das visitas técnicas, questionários, contatos diretos e dados 

secundários. 
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Figura 41: Consórcios de Resíduos Sólidos Urbanos do Paraná. 

5.3.4. Organizações de catadores, sucateiros e recicladores. 

Os catadores de materiais recicláveis são responsáveis por uma parcela 

representativa do material que é efetivamente reciclado no Brasil. Os municípios 

brasileiros ainda contam com um número expressivo de catadores não organizados, 
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contudo, o número de cooperativas e associações tende a crescer, visto que a própria 

PNRS preconiza a inclusão socioeconômica dessas pessoas. 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR  

O MNCR busca há cerca de dezessete (17) anos mobilizar catadores de 

materiais recicláveis de todo o Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e 

de trabalho da categoria. Os membros do movimento são presença constante em 

eventos relacionados aos resíduos sólidos no Paraná.  

ILIX – Instituto Lixo e Cidadania 

O Instituto Lixo e Cidadania (ILIX) é uma associação civil sem fins lucrativos, 

cuja missão é a transformação socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis 

e suas famílias, inclusive buscando erradicar o trabalho de crianças e adolescentes na 

coleta e triagem dos materiais recicláveis. Com sede em Curitiba, no Paraná, foi 

fundado no dia 8 de julho de 2003 com a finalidade de gerenciar e executar ações 

deliberadas nas reuniões plenárias do Fórum Lixo & Cidadania do Paraná. Como um 

dos seus objetivos centrais, o ILIX tende a atender às pessoas em estado de risco 

social, especialmente aquelas que têm como principal fonte de renda a coleta, triagem 

e comercialização de materiais recicláveis. 

Sempre tendo em conta os princípios do Movimento Nacional das Catadoras e 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), o ILIX tem viabilizado assistência técnica 

administrativa, financeira-contábil e jurídica às associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis do Paraná e de outros estados, garantindo a 

autonomia, autogestão e independência desses grupos. Além do assessoramento 

técnico, o Instituto Lixo e Cidadania realiza processos articulados de formação, levando 

em conta os princípios da Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo, sob a 

metodologia de Incubação com base da Andragogia e Pedagogia da Alternância. 

O funcionamento do ILIX é ditado por três órgãos, Assembleia Geral, Diretoria 

Colegiada e Conselho Fiscal, todos compostos exclusivamente por catadores de 

materiais recicláveis. Os órgãos de administração contam com o assessoramento 

técnico permanente de uma equipe multidisciplinar e especializada em Economia 
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Solidária e Terceiro Setor. Para executar suas ações, sem uma fonte fixa de recursos, 

o ILIX depende essencialmente de projetos aprovados – financiados por recursos 

disponibilizados por parceiros públicos e privados – e do trabalho realizado pelos 

inúmeros voluntários que colaboram diariamente com a entidade (ILIX, 2017). 

5.4. Instrumentos de Planejamento 

Nos anos de 2012 e 2013 o Paraná elaborou o Plano de Regionalização da 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PRGIRSU/PR e o Plano Estadual 

para a Gestão Integrada e Associada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PEGIRSU/PR, 

construídos a partir de recursos do Ministério do Meio Ambiente - MMA e coordenados 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA/PR.  

O PEGIRSU (2013) orientou as intervenções do setor de RSU e serve de 

subsídio para a implementação de soluções integradas e consorciadas. Além disso, 

definiu diretrizes e estratégias para a gestão de RSU no estado do Paraná e 

estabeleceu vinte (20) regiões para gestão integrada dos resíduos e municípios polo de 

cada região, definiu metas, ações e prazos para gestão de resíduos sólidos urbanos; 

rotas tecnológicas para a gestão regionalizada; e custos de instalação e operação das 

rotas tecnológicas selecionadas. 

As vinte (20) regiões que foram definidas no PRGIRSU/PR foram utilizadas para 

o estabelecimento do grupo R-20, que tem por objetivo contribuir e orientar a gestão 

associada dos municípios paranaenses na implementação da política nacional e 

estadual de resíduos sólidos, bem como servir de instrumento de governança para os 

técnicos do Estado. A subdivisão não é obrigatória para a formação dos consórcios, 

porém, a Coordenadoria de Resíduos Sólidos, que preside o Grupo R-20, adota-a para 

governança. 

A partir do PEGIRSU foi também criado o Sistema Estadual de Informações 

sobre Resíduos Sólidos Urbanos - SEIRSU, um sistema vinculado a um banco de 

dados que armazena informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de 

qualidade, referente à prestação de serviços de gerenciamento de RSU. Os principais 

objetivos do SEIRSU são: planejar e executar políticas públicas, orientar a aplicação de 

recursos, avaliar o desempenho dos serviços e aperfeiçoar a gestão, elevando assim, 
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os níveis de eficiência e eficácia no manejo destes resíduos. O Sistema é alimentado 

pelos gestores estaduais e municipais do Paraná. 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/PR figura, nesse contexto, como 

uma complementação e atualização dos instrumentos de gestão de resíduos sólidos no 

Paraná estabelecidos a partir do PEGIRSU/PRGIRSU. Assim, atua como um 

instrumento voltado à revisão das ações propostas, prevendo mecanismos para a 

efetivação do planejamento elaborado, com o objetivo de orientar a atuação do governo 

e do setor privado. Dessa forma, o Estado agrega mecanismos de planejamento em 

RSU, como metas, diretrizes e estratégias para o alcance dos objetivos da legislação 

mais recente, viabilizando a obtenção de recursos da União para investimento na 

execução das ações previstas no Plano. 

5.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

A seguir estão relacionados os principais programas relacionados aos RSU 

desenvolvidos no Paraná. 

5.5.1. Programa de Resíduos Sólidos - Funasa 

O Programa de Resíduos Sólidos da Funasa visa contribuir para a melhoria das 

condições de saúde da população, com a implantação de projetos de coleta, 

transporte, destinação e disposição final adequada de resíduos sólidos. Neste 

programa, a Funasa apoia e repassa recursos não onerosos necessários à implantação 

e/ou melhorias de sistemas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

A seleção das propostas a serem beneficiadas nesta ação é realizada através de 

chamamento público, publicado em portarias divulgadas no site da instituição. Nessas 

portarias são divulgados os critérios utilizados para a seleção dos municípios. São 

priorizados os municípios com maior índice de Infestação pelo Aedes aegypti, 

constantes no Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti 

(LIRAa) disponibilizado pelo Ministério da Saúde, e municípios que apresentem 

soluções consorciadas para implantação de sistemas de resíduos sólidos. 

As orientações técnicas para a apresentação de propostas de implantação de 

sistemas de resíduos sólidos urbanos são apresentadas pelo Manual de orientações 
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técnicas para elaboração de propostas para o programa de resíduos sólidos, 

elaboradas com o intuito de traçar as diretrizes do Programa de Resíduos Sólidos da 

Funasa, identificando os itens financiáveis para cada etapa do gerenciamento de 

resíduos sólidos e definindo os requisitos mínimos e documentos obrigatórios para que 

as solicitações sejam viabilizadas no âmbito desta Fundação. 

Através do Programa de Resíduos Sólidos, duzentos e trinta e cinco (235) 

convênios foram firmados com cento e cinquenta e cinco (155) municípios, totalizando 

um repasse de R$ 66.572.227,40 (Funasa, 2016). O referido valor foi repassado por 

meio de convênios firmados com os municípios, com o intuito de contribuir com a 

gestão municipal de resíduos sólidos como um todo.  

Nesses convênios são previstas a execução de algumas melhorias, tais como a 

construção de novos aterros sanitários, centros de triagem e barracões de reciclagem 

em alguns municípios, assim como a readequação dos já existentes, aquisição de 

equipamentos e/ou caminhões de transporte de resíduo, além da elaboração de planos 

de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) e de planos municipais de saneamento 

básico (PMSB). Dentre os convênios firmados no programa, 52,3% já foram finalizados, 

25,5% ainda não foram iniciados e outros 16,6% estão em andamento. Não foi possível 

obter informações da situação atual de 4,7% convênios e a execução de 0,9% 

encontra-se paralisada. 

Dentre os dados levantados pela Funasa estão os municípios que possuem 

PGRS e PMSB, de forma que, 41,3% dos municípios do estado do Paraná possuem 

PGRS, 16,8% dos municípios possuem ou estão em fase de elaboração de PMSB, 

4,5% dos municípios possuem ambos os Planos ou estão em elaboração e 37,4% dos 

municípios não se tem informação se possuem ou não PGRS e/ou PMSB (Funasa, 

2017). 

5.5.2. Programa Resíduos Sólidos Urbanos - Caixa Econômica Federal 

O Programa Resíduos Sólidos Urbanos incentiva estados e municípios com mais 

de cinquenta (50) mil habitantes ou integrantes de região metropolitana e de Região 

Integrada de Desenvolvimento (RIDE) a redução, reutilização e a reciclagem de 

resíduos sólidos urbanos; a ampliação da cobertura e o aumento da eficiência e da 
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eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final; 

e a inserção social de catadores por meio da eliminação de lixões e do trabalho infantil 

no lixo. 

A gestão do programa e concessão dos recursos é feita pelo Ministério de Meio 

Ambiente e a operação é realizada pela Caixa, que atua como mandatária da União no 

repasse dos recursos. 

Dentre as ações financiáveis pela CEF, destacam-se as seguintes: 

 Elaboração pelos Estados dos planos microrregionais, planos de regiões 

metropolitanas ou aglomerações urbanas de resíduos sólidos. 

 Elaboração de planos intermunicipais de resíduos sólidos pelos Estados, 

cujo somatório da população urbana e rural dos municípios integrantes 

seja a partir de 100.000 habitantes. 

 Elaboração de planos intermunicipais de resíduos sólidos de consórcios 

públicos intermunicipais ou interfederativos que detenha entre suas 

finalidades a gestão de resíduos sólidos, cujo somatório da população 

urbana e rural dos municípios integrantes seja a partir de 100.000 

habitantes. 

 Elaboração de planos de coleta seletiva dos municípios de regiões 

metropolitanas que destinem os resíduos sólidos a um aterro sanitário. 

 Implantação de infra-estrutura para coleta seletiva nos municípios de 

regiões metropolitanas que destinem os resíduos sólidos a um aterro 

sanitário, incluindo projetos, obras, equipamentos e veículos. 

Cabe ressaltar que a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do 

Estado do Paraná está sendo realizada com uso de recursos provenientes da Caixa 

Econômica Federal. 
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5.5.3. Fundação Banco do Brasil 

A Fundação Banco do Brasil tem investido socialmente em programas e projetos 

que estimulem a mudança de comportamento e valores em relação à produção e 

destinação dos Resíduos Sólidos. A correta gestão desses materiais contribui para que 

a matéria-prima e os resíduos retornem ao processo produtivo, reduzindo o impacto do 

resíduo no meio ambiente, gerando renda, além de contribuir para a implantação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no meio urbano. 

O trabalho com a cadeia produtiva dos resíduos sólidos faz parte do 

planejamento estratégico da Fundação BB desde 2003, com investimentos em 

formação e capacitação para a autogestão; infraestrutura (galpões, máquinas, 

equipamentos, veículos); assistência técnica; assessoramento na consolidação de 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e fortalecimento de 

redes da comercialização. Essas ações promovem a inclusão social, a geração de 

trabalho, renda e educação, e apoio à melhoria das condições de trabalho. 

Relacionado à temática dos Resíduos Sólidos, em 2007 nasceu o Programa 

Cataforte, quando a Fundação Banco do Brasil e o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social - MTPS, por intermédio da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - Senaes, formalizaram parceria para realizar investimentos sociais conjuntos 

em ações de capacitação e formação de catadores de materiais recicláveis. O 

Cataforte tem como objetivo fortalecer empreendimentos econômicos solidários e está 

em sua terceira fase de atuação (Cataforte III), fruto da parceria entre Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR, Fundação BB, Petrobras, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Fundação Nacional 

de Saúde - Funasa, Ministério do Meio Ambiente - MMA, Ministério do Trabalho e 

Previdência Social - MTPS, Secretaria Nacional de Economia Solidária - Senaes e 

Secretaria de Governo da Presidência da República. 

A FBB financia uma grande variedade de ações e programas. A seguir são 

citados alguns exemplos significativos sobre o trabalho desenvolvido recentemente: 

 Coletar óleo de fritura e impedir a poluição de mananciais é umas das 

iniciativas da Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis e 

Reaproveitáveis de Santa Terezinha de Itaipu (Acaresti). A entidade 

http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/pro-catador/cataforte
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recebeu no fim de março equipamentos, máquinas e caminhão para 

melhorar a coleta de óleo e de materiais recicláveis na cidade, com o 

investimento social total de R$ 310 mil da Fundação Banco do Brasil. 

 A Associação Unidos na Reciclagem (Assur), vai receber da Fundação 

Banco do Brasil investimento social de R$ 120 mil para ampliar o trabalho 

dos catadores de materiais recicláveis em Campo Largo (PR). Os 

recursos serão destinados ao projeto Elos da Sustentabilidade, que 

promove a inclusão social e o reconhecimento dos catadores como parte 

importante na cadeia produtiva da reciclagem. 

 Melhorar a coleta seletiva e aperfeiçoar a separação de resíduos sólidos 

foram conquistas recentes da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis da Lapa (Recilapa), que recebeu um caminhão-baú e esteira 

de triagem por meio do investimento social da Fundação Banco do Brasil, 

com a parceria da Brasilcap. Os equipamentos foram entregues em 

dezembro para recolhimento de materiais recicláveis na zona urbana e 

rural do município de Lapa (PR). A iniciativa participa do projeto de 

inclusão socioprodutiva “Meu Lixo – Melhorias na Recilapa” com o valor 

total de R$ 191 mil.  

5.5.4. Paraná Sem Lixões 

O Decreto Estadual 8.656, de 31 de Julho de 2013, criou o Programa Estadual 

Paraná Sem Lixões, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA/PR, visando apoiar a gestão integrada dos resíduos sólidos 

nos municípios paranaenses. O programa foi desenvolvido respeitando os princípios e 

diretrizes definidas na PNRS (Lei Federal 12.305/2010) e com base em três ações 

prioritárias:  

 Ações de suporte: alinhamento das legislações em vigência na esfera 

nacional e estadual; reavaliação das ações referentes à fiscalização e 

licenciamento ambiental relacionados a resíduos sólidos; articulação e 

implementação das ações a serem desenvolvidas através das diversas 

instituições estaduais e respectivos municípios paranaenses, bem como 
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uma efetiva divulgação das ações da política estadual de resíduos sólidos 

visando participação e interação com toda a sociedade paranaense.  

 Ações Básicas: subsídios às atividades e ações a serem empreendidas 

pela Política Estadual, por meio da elaboração dos respectivos 

PMGIRSU.  

 Ações Estratégicas: educação ambiental visando o aprimoramento dos 

conhecimentos, valores, comportamentos e estilo de vida, relacionados 

com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos; implementação da coleta seletiva através da transversalidade 

entre o meio ambiente e educação para formação de agentes 

multiplicadores nas esferas municipal e estadual; logística reversa 

propondo e implementando procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial, disposição final 

adequada dos rejeitos atendendo ao preconizado na PNRS; instrumentos 

econômicos através da criação de incentivos que visam fomentar a 

implementação da logística reversa e que propiciem a geração de 

oportunidades de negócios compromissados com a sustentabilidade 

socioambiental. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e 

os Planos Regionais e Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos são 

instrumentos do Programa, que é composto pelo Comitê Gestor e pelo Grupo R-20.  

O Comitê Gestor é coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA) e é composto pela Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento (SEAB), Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do 

Mercosul (SEIM), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), Secretaria de Estado da 

Família e Desenvolvimento Social (SEDS), Secretaria de Estado da Educação (SEED), 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Economia Solidária (SETS), Secretaria de Estado da Saúde (SESA), 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), Companhia Paranaense de 

Energia (Copel), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Programa do 
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Voluntariado Paranaense (Provopar), Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ) 

e Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

O Grupo R-20 é composto por representantes municipais das 20 (vinte) regiões 

definidas no PRGIRSU, conforme apresentado no capítulo de atores de RSU.  

5.5.5. Rede Cataparaná 

A Rede Cataparaná foi criada em dezembro de 2012 com o escopo de formalizar 

uma Rede autogestionária, através do financiamento de empresas geradoras de 

resíduos (cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto à 

responsabilidade pós-consumo - logística reversa), para a estruturação do galpão da 

sede e filiais. A Cataparaná é uma cooperativa de trabalho singular, que tem como 

objetivo formar uma Rede que integre associações, cooperativas, redes e centrais de 

catadoras e catadores, visando à melhoria de condições de trabalho e qualidade de 

vida, para desenvolvimento e consolidação da cadeia produtiva da reciclagem popular, 

idealizada pelo Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR). 

Em 2015, a Rede Cataparaná contava com cerca de trinta (30) grupos e 

cooperativas de catadores, localizados em Curitiba, Antonina, Rio Branco do Sul, 

Contenda, Rio Negro, Morretes, Matinhos, Pinhais, Porto Amazonas, Campo Largo, 

Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Colombo, Guaratuba, Piraquara, Ponta Grossa, 

Almirante Tamandaré, Palmeira, Carambeí, São José dos Pinhais e Cerro Azul. 

Aproximadamente quinhentos (500) catadores e catadoras participavam da Rede 

nesse ano (CEADEC, 2017; MNCR, 2017). 

5.5.6. Reciclo - Sistema Integrado de Coleta Seletiva 

O Sistema Integrado de Coleta Seletiva, desenvolvido pelo Instituto das Águas 

do Paraná em parceria com Sanepar, Provopar Estadual e Governo do Paraná, tem 

atuação integrada na gestão dos sistemas municipais de coleta seletiva e prioriza 

ações de sensibilização ambiental, assim como o trabalho dos recicladores por meio de 

associações e cooperativas. 
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O Programa é realizado por meio de convênio com as prefeituras, através do 

qual a primeira etapa consiste na liberação de recursos para a aquisição de caminhão 

próprio para a coleta seletiva. Como contrapartida, o município se responsabiliza pela 

instalação dos barracões da unidade de processamento dos materiais recicláveis, 

motorista para o veículo de coleta e a manutenção dos equipamentos. Na etapa 

seguinte, são destinados os equipamentos para a triagem e reciclagem, conforme a 

necessidade de cada município. Dentre a lista de equipamentos fornecidos pelo 

Programa é possível citar: esteira mecânica de separação, prensas hidráulicas, 

empilhadeira elétrica, paleteira hidráulica manual e balança mecânica. 

O sistema prevê a implantação de cooperativas ou associações de catadores de 

recicláveis, transferindo o local de trabalho dos mesmos da rua para os barracões. O 

sistema permite assim, além do aumento da produtividade e proteção ambiental, a 

inclusão socioeconômica, cultural e profissionalizante. Em suma, o programa permite 

venda direta do material aos compradores, gerando emprego e renda para as 

comunidades. O Quadro 45 a seguir apresenta os municípios conveniados nos anos de 

2015, 2016 e 2017, bem como os itens e valores repassados pelo Programa Reciclo. 

Quadro 45: Municípios atendidos pelo Programa Reciclo - Sistema Integrado de Coleta 
Seletiva. 

Ano/Período 
Número de municípios 
conveniados (unidade) 

Item adquirido 

Valor repassado pelo 
Programa 

(R$) 

2015 08 

Caminhão coletor de lixo reciclável 

2.000.000,00 

2016 35 8.750.000,00 

2017 255 72.090.000,00 

2015 a 2017 
40 

Equipamentos de Triagem e 
Processamento de Lixo Reciclável 

8.864.000,00 

117 Carrinhos e Cestos 2.208.960,00 

Fonte: AGUASPARANÁ, 2018. 

5.5.7. Verão Paraná 

A operação Verão Paraná busca garantir infraestrutura, conforto e segurança no 

litoral paranaense na temporada de verão. As principais atividades são o reforço do 

policiamento em todas as praias e também de guarda dos banhistas em todo o Litoral, 

blitzes ambientais, monitoramento da qualidade da água, fiscalização de ligações 
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irregulares de esgoto e campanha para que os moradores se liguem corretamente à 

rede de esgoto, fiscalização do transporte de passageiros no Litoral, atividades de 

lazer, esporte e cultura, fiscalização ambiental, coleta de lixo, ações socioeducativas, 

acesso gratuito à internet, distribuição do Guia do Litoral e atendimento ao público com 

informações turísticas.  

O recolhimento dos resíduos sólidos urbanos é de responsabilidade do 

município, contudo a Operação Verão Paraná é um programa do governo estadual, que 

há mais de dez (10) anos colabora com as prefeituras dos municípios litorâneos nos 

períodos de alta temporada. Coordenado e gerenciado pelo AGUASPARANÁ e com 

execução realizada pela Sanepar, as ações do projeto incluem recolhimento do lixo 

comum e reciclável, varrição de ruas, roçadas e limpeza de praias por cerca de três 

(03) meses do verão, anualmente. Os resíduos mais comuns são cocos, garrafas, latas 

e bitucas de cigarro. 

5.5.8. Programa Coleta Seletiva Solidária 

Criado em 2012 pela Companhia Paranaense de Energia – Copel, o programa 

destina cem (100) toneladas de resíduos recicláveis por ano que são coletados nas 

sedes da Copel e destinados a oito (08) associações e cooperativas de catadores em 

cidades do Paraná. O programa auxilia mais de trezentas (300) famílias por meio da 

geração de renda e trabalha apenas com associações formalmente construídas, sem 

entidades de atravessadores. A venda fica a cargo da Associação e os associados são 

pagos quinzenalmente sobre a venda do que recolheram, deixando 10% para a 

cooperativa. No caso do resíduo cedido pelas empresas, como a Copel, os catadores 

fazem rodízio semanal para coletar. Quem realiza a coleta tem o direito de separar e 

vender o material, deixando 20% do lucro à associação. 

5.5.9. Programa Ecocidadão Paraná 

O programa Ecocidadão Paraná é uma parceria do Provopar Estadual com a 

Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e está presente em sessenta e sete 

(67) municípios. O Provopar Estadual, Programa do Voluntariado Paranaense, é uma 

associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos e 

lucrativos, com a finalidade de assistência social, educacional, beneficente, cultural, 
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ambiental, saúde e geração de renda. O Provopar Estadual dá apoio à organização de 

associações e cooperativas de catadores de material reciclável.  

O Ecocidadão Paraná trabalha para dar destinação adequada aos RSU, 

potencializando o reaproveitamento. Por meio de um termo de cooperação técnica-

financeira, o Provopar e a Sanepar possibilitam que os catadores vinculados às 

associações ou cooperativas tenham acesso à capacitação, e ao incremento do 

maquinário. 

5.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

A maioria dos programas de Educação Ambiental que disserta sobre resíduos, 

se refere, direta ou indiretamente, aos RSU. O poder público, com base na legislação 

Estadual, e a iniciativa privada desenvolvem as seguintes ações e programas de 

Educação Ambiental relacionados à temática dos RSU, conforme segue. 

5.6.1. Ecomuseu – Itaipu Binacional 

No Espaço Educativo, a comunidade e os visitantes participam de ações que 

promovem uma consciência ecológica. Dirigido para famílias que vivem no entorno do 

Ecomuseu, o projeto Varanda desenvolve atividades nos finais de semana, com a 

finalidade de promover a integração regional e fortalecer a imagem institucional, por 

meio da valorização da memória e da educação ambiental. O Grupo Comunidade 

Crescer atende, às sextas-feiras, crianças residentes em vilas do entorno do 

Ecomuseu. Esta atividade visa colaborar para o desenvolvimento psicológico e 

intelectual dos visitantes, sensibilizando-os para as questões ambientais e contribuindo 

na formação de futuros multiplicadores de ações educativas. 

5.6.2. Linha Ecológica – Itaipu Binacional 

Com a Linha Ecológica, a Itaipu Binacional leva lições de educação ambiental 

para vinte e nove (29) municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul. O programa 

educacional itinerante funciona com o apoio de um ônibus adaptado para as atividades 

e uma equipe de noventa (90) monitores ambientais a bordo. Os educadores da Linha 
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Ecológica desenvolvem atividades para sensibilizar, reeducar, promover reflexões 

socioambientais e estimular a melhoria da qualidade de vida das populações visitadas. 

A Linha Ecológica é desenvolvida dentro de uma parceria da Itaipu Binacional e 

do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Em 

atividade desde 2002, o programa dispõe de uma agenda de atividades específicas 

para cada ano. A Linha Ecológica já realizou eventos culturais, passeios ecológicos e 

palestras, reunindo prioritariamente alunos e agricultores, para transformá-los em 

agentes disseminadores da ideia da preservação ambiental. Integrado ao programa 

Cultivando Água Boa, passou a ser também utilizado como ferramenta para que a 

população tivesse acesso a informações sobre agricultura orgânica, a importância de 

consumir água de boa qualidade e vida saudável. 

Em uma das iniciativas da Linha Ecológica, quatrocentos e noventa (490) 

merendeiras de vinte e seis (26) municípios aprenderam a reaproveitar alimentos e 

tiveram lições para melhorar a qualidade da alimentação dos alunos, adotando a 

agricultura orgânica. O programa também colaborou com a formação de setecentos e 

vinte (720) agentes de saúde de pastorais e secretarias de saúde, com o curso de 

plantas medicinais. 

5.6.3. Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente 

Tem como público alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental e é 

aderido espontaneamente por escolas que queiram se inscrever. É dividido nas etapas 

escolar, regional, estadual e nacional. O estado do Paraná participa desde a primeira 

das quatro edições e realiza conferências regionais em seus Núcleos Regionais de 

Ensino, onde são selecionados trabalhos e alunos para representar o Paraná na 

Conferência Nacional. O propósito da Conferência é o fortalecimento da cidadania 

ambiental dos alunos, sendo um processo dinâmico de diálogo para reforçar as 

práticas sustentáveis.  

A quarta edição, realizada em 2013, chamou-se “Vamos cuidar do Brasil com 

Escolas Sustentáveis” e abordou o tema de Resíduos Sólidos Urbanos. O objetivo foi 

estudar a Lei nº 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos e fazer a escola 

estimular os alunos a tratar seus próprios resíduos de forma mais sustentável, 
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mudando atitudes em relação ao consumo e resíduos gerados. Foi proposta a análise 

das quantidades de resíduos da escola e de suas casas, calculando proporções entre 

os tipos, debates sobre consumismo, destinação correta dos resíduos, visitas em 

depósitos de coleta seletiva, entre inúmeras ações.  

5.6.4. Escolas Interativas 

A equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná utiliza o recurso digital nomeado Escola Interativa desde 2014 para iniciar a 

implementação da Política Estadual de Educação Ambiental e, assim, discutir temas 

relacionados ao meio ambiente. Entre os assuntos abordados, encontra-se: gestão de 

resíduos sólidos e gerenciamento dos resíduos nas escolas estaduais paranaenses 

(legislações, alternativa de melhoria, ações educativas, regras do consumo consciente, 

papel do cidadão, escola sustentável); compostagem de resíduos sólidos nas escolas 

(preservação ambiental por meio da experimentação e implementação de unidades 

composteiras); coleta seletiva (associações de catadores de resíduo, Coleta Seletiva 

Solidária); segregação, armazenamento e cuidados dos resíduos sólidos urbanos 

(logística reversa, segregação adequada, resíduos urbanos, funcionamento da coleta, 

caminho dos resíduos), entre outras diversas abordagens de educação ambiental.  

5.7. Atividades Geradoras 

Os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU abrangem os resíduos domésticos e 

aqueles com características similares aos domiciliares, gerados pelo comércio e pela 

indústria, além dos resíduos provenientes da limpeza pública (varrição, poda e limpeza 

de logradouros). 

Neste contexto, os geradores de RSU são os domicílios, o comércio, e as 

atividades relacionadas aos serviços de limpeza pública; e o responsável pela gestão e 

fiscalização desses resíduos é o município. De acordo com o Art. 6° da Lei nº 

11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico: 

“O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 

responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do 

poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.” (BRASIL, 2007). 
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A atribuição ou não da responsabilidade pelo manejo dos resíduos oriundos das 

atividades comerciais, industriais e de serviços ao gerador, fica a cargo dos municípios, 

que definem este aspecto em função da quantidade gerada nessas atividades. De 

acordo com Instituto Brasileiro de Administração Ambiental - IBAM: 

“O regulamento de limpeza urbana do município poderá definir precisamente dos 

subgrupos de pequenos e grandes geradores”. (IBAM, 2001). 

O IBAM sugere que se adotem os seguintes parâmetros para resíduos 

comerciais: 

 Pequeno Gerador: gera até 120 L/dia de resíduos; 

 Grande Gerador: gera um volume de resíduos superior a 120 L/dia. 

Dentre as atividades geradoras de RSU, são passíveis de licenciamento 

ambiental as atividades relacionadas ao comércio e à indústria, que são grandes 

geradores também de outras tipologias contempladas pelo PERS/PR. 

5.7.1. Levantamento de Empreendimentos Geradores de Resíduos 

Sendo os RSU gerados e de gestão de responsabilidade dos municípios, são 

esses considerados como os próprios geradores dos resíduos, não cabendo aqui a 

identificação de empreendimentos geradores. 

A geração dos RSU está diretamente relacionada às características econômicas 

e sociais do município; sendo a faixa populacional e a taxa de urbanização do 

município parâmetros relevantes a serem considerados. Municípios com maior 

população e taxa de urbanização elevada tendem a representar municípios de maior 

geração per capta de RSU em relação aos municípios de menor população. 

No estado do Paraná a maioria dos municípios são formados por uma população 

de até 20.000 habitantes, o que corresponde a 76,7% dos municípios (306 municípios); 

14,5% (58) dos municípios possui de 20.001 a 50.000 habitantes e os restantes 8,8% 

(35) possui mais de 50.000 habitantes. O Quadro 46 apresenta o número de municípios 

do estado do Paraná de acordo com a faixa populacional. 
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Quadro 46: Distribuição dos municípios do Paraná segundo a faixa populacional. 

Faixa populacional Número de municípios 

Até 5.000 hab.  94 

5.001 a 10.000 hab. 106 

10.001 a 20.000 hab. 106 

20.001 a 50.000 hab. 58 

50.001 a 100.000 hab. 15 

100.001 a 300.000 hab. 14 

300.001 a 500.000 hab. 04 

500.001 a 1.000.000 hab. 01 

Mais que 1.000.000 hab. 01 

Total 399 

Referência: IBGE, 2016. 

A forma em que a população ocupa o território dos municípios identifica os locais 

de maior concentração da geração de RSU; quanto maior a densidade populacional, 

maior a geração de RSU. A Figura 42 apresenta os municípios do estado do Paraná, 

classificados conforme a faixa populacional, regiões metropolitanas e densidade 

populacional. 
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Figura 42: Municípios do estado do Paraná, classificados conforme faixa populacional, 
regiões metropolitanas e densidade populacional. 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio. 

Conforme ilustrado na Figura 42 anteriormente, o Paraná é formado por oito (08) 

Regiões Metropolitanas - RMs, que contemplam ao todo cento e noventa e quatro (194) 

municípios e 7.283.734 habitantes, representando 65% do total da população do 

estado. Essas são as regiões de maior concentração da geração de RSU no estado: 

Região Metropolitana de Curitiba, Campo Mourão, Umuarama, Londrina, Cascavel, 

Maringá, Apucarana e Toledo. No Quadro 47 são apresentados o número de 

municípios e a população total de cada uma das Regiões Metropolitanas do Paraná. 
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Quadro 47: Regiões Metropolitanas do Paraná. 

Região Metropolitana - RM 
Número de 
Municípios 

População total 
(Hab.)  

% Habitantes 

Curitiba 29 3.537.894 31% 

Campo Mourão 25 339.787 3% 

Umuarama 24 314.787 3% 

Londrina 25 1.085.479 10% 

Cascavel 24 523.339 5% 

Maringá 26 790.904 7% 

Apucarana 23 302.416 3% 

Toledo 18 389.128 3% 

Total 194 7.283.734 65% 

Fonte: IPARDES, 2017. 

As áreas urbanas dos municípios identificam os locais de maior ocupação 

urbana contínua e, por consequência, de maior geração de RSU. Na Figura 43 são 

apresentadas as áreas urbanas e regiões metropolitanas do estado. 
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Figura 43: Municípios do estado do Paraná, classificados conforme faixa populacional, 
regiões metropolitanas e áreas urbanas. 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio. 

Os municípios mais populosos são os municípios que apresentam as mais 

elevadas taxas de urbanização do estado, o que também influencia diretamente no 

padrão de consumo da população e no consequente aumento da geração dos RSU. Na 

Figura 44 são apresentados os municípios do estado, classificados conforme taxa de 

urbanização e regiões metropolitanas. 
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Figura 44: Municípios do estado do Paraná, classificados conforme taxa de urbanização 
e regiões metropolitanas. 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio. 

No Quadro 48 são apresentados os dez (10) municípios mais populosos do 

Paraná (em ordem decrescente) e as respectivas taxas de urbanização, os quais 

correspondem a 41% da população total do estado. 

Quadro 48: Municípios mais populosos do Paraná. 

Nome de Município Região População total (Hab.) 
Taxa de 

urbanização 

1 Curitiba Curitiba 1.893.997 100,00% 
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Nome de Município Região População total (Hab.) 
Taxa de 

urbanização 

2 Londrina Londrina 553.393 97,40% 

3 Maringá Maringá 403.063 98,20% 

4 Ponta Grossa Ponta Grossa 341.130 97,79% 

5 Cascavel Cascavel 316.226 94,36% 

6 
São José dos 

Pinhais 
Curitiba 302.759 89,66% 

7 Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 263.915 99,17% 

8 Colombo Curitiba 234.941 95,42% 

9 Guarapuava Guarapuava 179.256 91,43% 

10 Paranaguá Paranaguá 151.829 96,38% 

Fonte: IBGE, 2016. 

5.8. Composição e Geração 

É importante, antes de tudo, destacar alguns dos fatores que interferem 

diretamente na composição e na geração de RSU (MMA, 2012): 

 Diferenças regionais e particularidades locais; 

 Fatores climáticos; 

 Nível de renda e qualidade de vida; 

 Faixa populacional do município; 

 Percentual das populações rural e urbana em relação à população total; 

 Existência e cobertura das coletas seletivas; 

 Atuação de catadores e atravessadores; 

 Existência de unidades de triagem; 

 Existência de compostagem da fração orgânica seja na área urbana, ou 

na área rural, entre outros fatores. 
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Assim sendo, principalmente pela falta de metodologia nacional, que poderia ser 

definida pelo MMA, não há informações consolidadas da taxa de geração de resíduos 

sólidos urbanos no Brasil (MMA, 2012). 

Portanto, para definir a composição e a geração de RSU no Paraná para o 

PERS/PR foram consultadas diferentes fontes de dados primários e secundários, 

como: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil - Abrelpe, Consórcio de Resíduos 

Sólidos da Região Metropolitana de Curitiba - Conresol, Ministério das Cidades, 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA/PR, 

PRGIRSU/PR e no PEGIRSU/PR, questionários e municípios visitados pelo Consórcio 

EnvEx-Engebio, Planos Municipais de Resíduos Sólidos e de Saneamento, entre 

outras fontes que são apresentadas e comparadas ao longo deste capítulo. 

5.8.1. Composição 

Na elaboração do PRGIRSU/PR e no PEGIRSU/PR (2013), foi constatado que 

os dados disponíveis sobre a composição dos RSU do estado eram pouco 

convergentes e pouco abrangentes, assim, optou-se por estabelecer uma estimativa 

para a composição gravimétrica dos RSU no estado do Paraná. Para essa estimativa, 

foram adotadas as taxas médias de geração mais recorrentes nos estudos (SEMA/PR, 

2011; SNIS, 2010.), com a tendência de manter a consistência com a bibliografia oficial 

sobre o tema (IBAM, 2001; MCidades, 2009; MMA, 2012).  

As faixas populacionais, para as quais foram adotadas as composições 

específicas, foram definidas com o auxílio da base de dados e da bibliografia 

específica, que demonstraram uma diminuição de matéria orgânica e um aumento de 

recicláveis e rejeitos, conforme aumenta a população dos municípios. No Quadro 49 é 

apresentada a composição adotada para os RSU no PRGIRSU/PR e no PEGIRSU/PR. 

Quadro 49: Composição adotada para os RSU no PRGIRSU/PR e no PGIRSU/PR. 

Faixa populacional Matéria Orgânica Reciclável Rejeitos/Outros 

Menos de 50 mil 60% 25% 15% 

De 50 mil a 500 mil 55% 30% 15% 

Mais de 500 mil 45% 35% 20% 

Fonte: Paraná, 2013. 
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A seguir, apresentam-se os valores de composição dos RSU mais recentes 

obtidos para os municípios do estado do Paraná, a partir de diferentes referências: 

relatório de vistoria do MP (2012), estudos específicos realizados para municípios, 

Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Planos 

Municipais de Saneamento Básico (a partir de 2010), e composição dos municípios que 

realizam a disposição final através do Consórcio Intermunicipal para Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de Curitiba – Conresol, 

apresentados respectivamente no Quadro 50, no Quadro 51, no Quadro 52 e no 

Quadro 53.  

Quadro 50: Composição de RSU para municípios do estado do Paraná - Relatório de vistoria 
do MP. 

Município 
População 
Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Material 
Reciclável 

Matéria 
Orgânica 

Rejeito 

Guaraqueçaba 7.944 35,0 35,0 30,0 

Guaratuba 35.588 32,1 39,5 28,4 

Paranaguá 151.829 41,0 23,9 35,4 

Fonte: MP, 2012. 

Quadro 51: Composição de RSU para municípios do estado do Paraná - Estudos específicos. 

Município 
População 
Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Referência 
Material 

Reciclável 
Matéria 

Orgânica 
Rejeito 

Mamborê 13.870 38,6 54,0 7,0 GALDINO, 2016. 

Campo Mourão 93.547 39,0 46,0 15,0 GASQUES, 2013. 

Fonte: GALDINO, 2016; GASQUES, 2013. 

Quadro 52: Composição de RSU para municípios do estado do Paraná - Planos Municipais de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Planos Municipais de Saneamento Básico, 

2010-2017. 

Município 
População 
Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Material 
Reciclável 

Matéria 
Orgânica 

Rejeito 

Alto Paraíso 3.037 11 89 00 

Alto Paraná 14.606 89 11 

Alto Piquiri 10.253 15 85 

Altônia 21.867 06 94 00 

Anahy 2.908 45 52 03 
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Município 
População 
Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Material 
Reciclável 

Matéria 
Orgânica 

Rejeito 

Andirá 20.822 18 61 20 

Antônio Olinto 7.582 09 91 00 

Apucarana 131.571 34 45 22 

Arapongas 116.960 30 70 

Arapuã 3.384 32 51 17 

Ariranha do Ivaí 2.330 23 62 15 

Bela Vista da Caroba 3.811 32 52 17 

Boa Vista da Aparecida 7.939 02 98 

Brasilândia do Sul 2.990 20 80 00 

Califórnia 8.545 40 48 12 

Campo Mourão 93.547 39 46 15 

Cândido de Abreu 16.198 20 65 15 

Cascavel 316.226 36 39 26 

Centenário do Sul 11.279 27 61 12 

Curitiba 1.893.997 48,2 37,7 14,1 

Dois Vizinhos 39.500 20 60 20 

Farol 3.355 40 45 15 

Fênix 4.903 40 45 15 

Flórida 2.685 15 65 19 

Foz do Iguaçu 263.915 20 57 22 

Francisco Alves 6.382 31 54 15 

Godoy Moreira 3.211 19 66 16 

Guaporema 2.291 30 34 36 

Guarapuava 179.256 38 40 22 

Ibaiti 30.888 19 66 15 

Icaraíma 8.561 28 59 13 

Itambé 6.201 19 66 15 

Itaperuçu 27.131 31 53 16 

Jaguapitã 13.287 19 57 24 

Jandaia do Sul 21.273 39 50 11 

Jardim Olinda 1.403 70 30 00 

Leópolis 4.147 38 60 02 

Lunardelli 5.095 19 66 16 
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Município 
População 
Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Material 
Reciclável 

Matéria 
Orgânica 

Rejeito 

Lupionópolis 4.885 19 66 15 

Mallet 13.611 39 61 00 

Manoel Ribas 13.684 20 64 16 

Maringá 403.063 26 46 28 

Mirador 2.324 40 60 00 

Munhoz de Melo 3.934 08 52 40 

Nova Aliança do Ivaí 1.527 30 70 

Nova Aurora 11.418 23 64 13 

Nova Santa Bárbara 4.190 06 81 13 

Novo Itacolomi 2.907 26 59 15 

Ouro Verde do Oeste 6.000 31 53 16 

Pérola 11.020 39 50 11 

Pinhais 128.256 46 23 32 

Ponta Grossa 341.130 47 33 20 

Pontal do Paraná 24.878 32 51 17 

Porecatu 13.863 28 59 13 

Rebouças 14.926 38 51 11 

Ribeirão do Pinhal 13.601 19 62 19 

Roncador 10.921 25 45 30 

Santa Fé 11.562 18 63 18 

Santa Helena 25.665 16 84 

Santa Mariana 12.369 42 46 13 

Santo Antônio da Platina 45.562 32 51 17 

Santo Antônio do Paraíso 2.307 22 44 34 

Santo Antônio do Sudoeste 20.059 32 51 17 

São Jorge d'Oeste 9.296 33 67 0 

São José dos Pinhais 302.759 33 46 21 

Sapopema 6.906 17 57 26 

Serranópolis do Iguaçu 4.645 31 69 

Tamarana 13.939 35 49 16 

Tamboara 5.028 20 80 00 

Toledo 133.824 32 46 22 

Umuarama 109.132 18 72 10 
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Município 
População 
Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Material 
Reciclável 

Matéria 
Orgânica 

Rejeito 

Uniflor 2.604 19 63 18 

Fonte: PMGRS e PMSB, 2010–2017. 

Quadro 53: Composição média dos RSU enviados para disposição final pelos municípios do 
Conresol, no ano de 2016. 

População Total (2016) 

Composição de RSU (%) 

Material 
Reciclável 

Matéria 
Orgânica 

Rejeito 

3.277.432 37 40 25 

Fonte: Conresol, 2016. 

Para os dados obtidos junto aos planos municipais, foram desconsiderados 

aqueles evidentemente fora do padrão no cálculo da média de composição. 

Para fins de comparação, foram calculadas as composições médias de RSU 

levantadas nos PMGRS e PMSB (2010-2013), de acordo com as faixas populacionais 

adotadas no PEGIRSU (2013), conforme apresentado na Figura 45.  

Analisando-se os gráficos de comparação entre a taxa de composição de RSU 

adotada no PEGIRSU (2013) e a composição média de RSU levantadas nos PMGRS e 

PMSB (2010-2017), observa-se que as composições de RSU são semelhantes na faixa 

populacional de até 50.000 habitantes, para as demais faixas populacionais as 

diferenças aumentam juntamente com a população abrangida na faixa.  
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Figura 45: Comparação entre a taxa de composição (%) de RSU adotada no PEGIRSU 
(2013) e a composição (%) média de RSU levantadas nos PMGRS e PMSB (2010-2017), 

para municípios até 50.000 habitantes (primeira), de 50.001 a 500.000 (segunda) e 
acima de 500.000 (terceira). 

Fonte: PMGRS e PMSB, 2010–2017; Paraná (PEGIRSU), 2013. 
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No Quadro 54 são apresentadas as composições de RSU levantadas nos 

PMGRS e PMSB (2010-2017) para as faixas populacionais: até 50.000 habitantes, de 

50.001 a 200.000 e acima de 200.001. 

Quadro 54: Composição de RSU de acordo com a faixa populacional - Planos Municipais de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Planos Municipais de Saneamento Básico, 

2010-2017. 

Faixa populacional 
(habitantes) 

Composição de RSU (%) 

Material Reciclável Matéria Orgânica Rejeitos 

Até 50.000 27,21 60,11 14,07 

De 50.001 a 200.000 33,86 48,79 20,24 

Acima de 200.001 35,01 43,18 21,81 

Fonte: PMGRS e PMSB, 2010–2017. 

Considera-se a composição média para os municípios do Conresol como 

representativa para a faixa populacional acima de 200.001 habitantes, visto que três 

(03) municípios (Colombo, Curitiba e São José dos Pinhais) do Conresol, com 

população superior a 200.000 habitantes, contemplam 74% da população total que 

destina o RSU de maneira conjunta.  

Com relação ao município de Curitiba (acima de um milhão de habitantes), o 

PMRS (2017) apresenta dados médios de composição gravimétrica de resíduos 

destinados ao aterro sanitário no período de 2005 a 2010, como sendo: Matéria 

Orgânica 37,73%, Rejeitos 14,11% e Recicláveis 48,16%. É possível observar a grande 

variação com os dados médios obtidos junto ao Conresol para o ano de 2017, 

evidenciando a dinâmica de variação da gestão de resíduos, principalmente em 

grandes municípios.  

Em Curitiba, especificamente, é crescente a atividade de atravessadores de 

materiais recicláveis, que coletam grandes volumes de resíduos, a coleta seletiva 

formal e atuação de catadores organizados em associações e cooperativas também é 

crescente no município, o que impacta positivamente, reduzindo de forma expressiva o 

volume de recicláveis destinados ao aterro sanitário. 

Portanto, decidiu-se que para o PERS/PR serão adotadas as taxas de 

composição de RSU levantadas: nos PMGRS e PMSB (2010–2017) para as faixas 

populacionais até 50.000 habitantes e de 50.001 a 200.000, e pelo Conresol para a 
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faixa populacional dos municípios com mais de 200.001; conforme apresentado no 

Quadro 55.  

Quadro 55: Composição de RSU, adotada para o Paraná. 

Faixa populacional 
(habitantes) 

Composição de RSU (%) 

Material Reciclável Matéria Orgânica Rejeitos 

Até 50.000 27% 60% 13% 

De 50.001 a 200.000 34% 49% 17% 

Acima de 200.001 37% 40% 23% 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Não há informação específica para a composição de RSU da população rural. 

Considerando que a população rural é caracterizada por uma menor densidade 

demográfica e maior geração de matéria orgânica - em relação à população urbana, 

para a população rural de cada munícipio no PERS-PR são adotadas as composições 

referentes às faixas populacionais de “menos de 50 mil” e de “50.001 a 200.000 

habitantes” para municípios com população rural superior a 50.000, apresentadas no 

Quadro 55. 

No Quadro 56 é apresentada a estimativa de RSU conforme a composição dos 

resíduos no estado do Paraná, por região, contemplando a população urbana e rural de 

todos os munícipios. 

Quadro 56: Estimativa de composição de RSU nas regiões do estado do Paraná, para o ano de 
2017. 

Região 
Composição 2017 (t/ano) 

Material Reciclável Matéria Orgânica Rejeitos Total 

1 Umuarama 34.080 62.930 16.712 113.722 

2 Paranavaí 19.391 37.205 9.476 66.072 

3 Maringá 84.358 119.444 48.335 252.137 

4 Apucarana 32.007 52.631 15.849 100.488 

5 Londrina 114.720 143.768 67.338 325.826 

6 Cornélio Procópio 14.823 32.940 7.137 54.900 

7 Jacarezinho 21.750 48.333 10.472 80.556 

8 Toledo 32.374 62.527 15.811 110.713 

9 Cascavel 53.904 73.344 31.657 158.906 
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Região 
Composição 2017 (t/ano) 

Material Reciclável Matéria Orgânica Rejeitos Total 

10 Campo Mourão 22.141 42.926 10.809 75.876 

11 Ivaiporã 13.951 31.002 6.717 51.669 

12 Telêmaco Borba 14.527 26.976 7.120 48.622 

13 Ponta Grossa 64.593 87.917 37.565 190.075 

14 Foz do Iguaçu 45.498 60.370 26.910 132.777 

15 Francisco Beltrão 24.616 49.414 11.978 86.008 

16 Pato Branco 19.225 37.406 9.383 66.014 

17 Guarapuava 28.506 50.636 14.026 93.168 

18 Irati 28.009 58.442 13.576 100.027 

19 Curitiba 458.604 556.319 272.691 1.287.614 

20 Paranaguá 24.441 42.965 12.037 79.443 

Paraná 1.151.518 1.677.496 645.599 3.474.613 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

5.8.2. Geração 

A grande parte dos municípios no Brasil, assim como no Paraná, não realiza 

controle de geração de resíduos e as informações existentes apresentam taxas de 

geração muito diferentes entre si. Para estimar a geração de RSU no Paraná, foram 

obtidas informações de diferentes fontes nacionais, estaduais e municipais, conforme 

apresentado a seguir. 

No PRGIRSU-PR e no PEGIRSU-PR (2013) com base principalmente nos 

indicadores do Ministério das Cidades, foram estabelecidas as taxas de geração per 

capita de RSU por faixa populacional, apresentadas no Quadro 57. 

Quadro 57: Taxa de geração per capita de RSU por faixa populacional adotada no PRGIRSU-
PR e no PEGIRSU-PR. 

Faixa populacional 
Taxa de Geração 

(kg/hab.dia) 

Menos de 50 mil 0,65 

De 50 mil a 500 mil 0,8 

De 500 mil a 1 milhão 1,15 

Mais de 1 milhão 1,4 

Fonte: Paraná, 2013. 
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Os dados de geração que basearam o PRGIRSU/PR e o PEGIRSU/PR (2013) 

foram definidos pelo Ministério das Cidades – MCidades (Quadro 58), organizados de 

acordo com as faixas de população dos municípios.  

Quadro 58: Geração média per capita de RSU por faixas de população – MCidades. 

Faixa de população 

(habitantes) 

Geração média per capita 

(kg/hab.dia) 

até 15.000 0,60 

de 15.001 a 50.000 0,65 

de 50.001 a 100.000 0,70 

de 100.001 a 200.000 0,80 

de 200.001 a 500.000 0,90 

de 500.001 a 1.000.000 1,15 

Fonte: MCidades, 2009. 

Segundo o último Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil disponibilizado pela 

Abrelpe (2015), no estado do Paraná foram gerados 8.776 e 8.858 t/dia de RSU nos 

anos de 2014 e 2015, respectivamente. O que corresponde a uma geração igual a 0,79 

kg/hab.dia para ambos os anos. Destaca-se que a quantidade de RSU coletada é 

menor do que a gerada, conforme apresentado no Quadro 59. 

Quadro 59: Geração e quantidade coletada de RSU no estado do Paraná, nos anos de 2014 e 
2015 – Abrelpe. 

População total (hab.) 
RSU Gerado 

(t/dia) 

RSU Coletado 

(kg/hab.dia) (t/dia) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

11.081.692 11.163.018 8.776 8.858 0,746 0,748 8.262 8.345 

Fonte: Abrelpe, 2015. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2015) possui 

informações de 3.520 municípios brasileiros; apresenta dados referentes à massa per 

capita de RSU coletada em relação à população urbana, segundo a faixa populacional 

do município (Quadro 60). A massa média coletada varia de 0,89 kg/hab.dia (faixa de 

100.001 a 250.000 hab.) a 1,15 kg/hab.dia (faixa de 1.000.001 a 3.000.000 hab.). 
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Quadro 60: Massa per capita de RSU coletada em relação à população urbana, segundo faixa 
populacional – SNIS. 

Faixa populacional 
Massa per capita coletada (kg/hab./dia) 

Mínimo Máximo Indicador médio 

Até 30 mil hab. 0,10 2,83 0,90 

De 30.001 a 100.000 hab. 0,10 2,81 0,95 

De 100.001 a 250.000 hab. 0,25 2,82 0,89 

De 250.001 a 1.000.000 hab. 0,51 2,63 1,01 

De 1.000.001 a 3.000.000 hab. 0,61 2,34 1,15 

Acima de 3.000.000 hab. (Rio de 
Janeiro/RS e São Paulo/SP) 

0,92 1,38 1,09 

Fonte: SNIS, 2015. 

Para caracterizar a geração de resíduos no Paraná foram utilizadas diversas 

fontes de dados: SNIS (2015), questionários respondidos pelos representantes 

municipais (2017) durante a elaboração do PERS/PR, Sistema Estadual de 

Informações sobre Resíduos Sólidos Urbanos - SEIRSU (entre 2015 e 2017), Planos 

Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Planos Municipais de 

Saneamento Básico (a partir de 2010), unidades de disposição final de RSU - 

ECOVALE, Hera Sul, Pedreira Ingá, Sanepar, SANETRAN (2016 e 2017), Conresol 

(2016). 

A amostra obtida para o valor de massa per capita de RSU para o estado do 

Paraná é representativa. Ao todo foram amostrados trezentos e doze (312) municípios 

do estado do Paraná, conforme apresentado no Quadro 61. 

Quadro 61: Quantidade de municípios amostrados por cada uma das referências. 

Autor, ano da publicação 
Quantidade de municípios 

amostrados 

SNIS, 2015 287 

Questionários, 2017 95 

SEIRSU, 2015-2017 58 

PMRS e PMSB, 2010-2017 41 

Unidades de disposição final 2016-2017 24 

Conresol, 2017 15 

Total 312 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 
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Visando uma análise completa e o mais coerente possível com a realidade dos 

municípios, para todas as referências consultadas foram considerados os dados de 

coleta regular e seletiva (quando existente). Nos casos dos dados disponibilizados pelo 

Conresol (2016) e pelas unidades de disposição final de RSU, em que a quantidade 

informada referia-se apenas aos RSU enviados para a disposição final (proveniente da 

coleta regular), somou-se o valor informado à quantidade de recicláveis recolhida na 

coleta seletiva (quando existente) – informada no SNIS (2015). Foi considerado, para o 

cálculo da taxa, somente o número de habitantes atendidos pela coleta regular, ou 

seja, foi dividido o valor de massa total de resíduos coletados (coleta regular mais 

coleta seletiva) pelo número de habitantes atendidos pela coleta regular. Por fim, foram 

considerados válidas as taxas de geração maiores que 0,2 e menores do que 2,0 

kg/hab.dia. 

De forma a permitir uma análise dos dados obtidos para os municípios do estado 

do Paraná, as massas per capita de RSU coletadas encontradas foram compiladas em 

uma única planilha e gráfico. O Gráfico 16 apresenta os valores de massa per capita 

média levantados em cada uma das fontes de informações e também a média 

aritmética entre todas elas, de acordo com a faixa populacional dos municípios.   

 

Gráfico 16: Massa per capita média para os municípios amostrados, por faixa 
populacional, para cada uma das fontes consultadas. 

Fonte: SNIS, 2015; Questionários, 2017; SEIRSU, 2015-2017; PMGRS e PMSB (2010-2017); Sanepar, 
2016; ECOVALE, 2017; Hera Sul, 2016; Pedreira Ingá, 2017; SANETRAN, 2017; Conresol, 2016. 
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O Gráfico 17 apresenta a comparação entre as taxas de geração indicadas pelo 

MCidades e a média geral de massa per capita de RSU informadas pelas fontes de 

informações apresentadas anteriormente, por porte de município. 

 

Gráfico 17: Massa capita média por faixa populacional – Média geral x MCidades. 
Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017; MCidades, 2009. 

Como conclusão, decidiu-se que para o PERS/PR serão adotados os maiores 

valores entre as taxas de geração de RSU indicadas pelo MCidades e a média geral 

obtida a partir das fontes primárias. Optando-se assim por uma estimativa 

conservadora, visto que:  

 As taxas sugeridas pelo MCidades, datam do ano de 2009, enquanto que 

as fontes primárias se referem a dados levantados entre os anos de 2010 

e 2017; 

 O consumo de produtos industrializados é crescente nos pequenos 

municípios, que nos últimos anos passaram a ter melhor acesso a bens 

de consumo; 

 De maneira geral a quantidade de RSU efetivamente gerada é maior do 

que a coletada nos municípios, principalmente se consideradas as 

atividades de coleta irregular de resíduos recicláveis nos grandes 

municípios, assim como a exigência de destinação adequada dos 
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resíduos gerados em grandes geradores diretamente pelo gerador, não 

mais sendo coletados pela coleta pública municipal; 

 A adoção para a faixa de municípios com população acima de um (01) 

milhão a mesma taxa da faixa de 500.001 a 1.000.000 habitantes, visto 

que a taxa encontrada nas diversas fontes para o município de Curitiba, 

único do estado com população superior a 1.000.000  de habitantes, é 

inferior a 1,15 kg/hab.dia; 

Tem-se no Quadro 62 as taxas de geração per capita adotadas no PERS/PR por 

porte de município. 

Quadro 62: Taxa de geração per capita de RSU, por faixa populacional, adotada para a 
população urbana dos municípios do Paraná. 

Faixa populacional (habitantes) Geração média per capita (kg/hab.dia) 

Até 15.000 0,63 

De 15.001 a 100.000 0,73 

De 100.001 a 200.000 0,80 

De 200.001 a 500.000 1,01 

Acima de 500.001  1,15 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Não existem dados específicos que diferenciem a geração de RSU nas áreas 

urbanas e rurais; apenas é de conhecimento que as taxas de geração em áreas rurais 

são inferiores às das áreas urbanas. Assim sendo, para ter uma estimativa de geração 

mais próxima da realidade, foram estabelecidas taxas diferentes para as populações 

urbana e rural para a estimativa total da geração de RSU para cada município, 

conforme apresentado a seguir. Considerando que a população rural dos municípios do 

estado do Paraná (2017) corresponde às faixas populacionais de até 15.000 e de 

15.001 a 100.000, foram adotadas então para a população rural de cada município as 

taxas de geração per capita de 0,63 e 0,73 kg/hab.dia, respectivamente. 

A partir das taxas adotadas, a estimativa da geração de RSU para as regiões do 

estado do Paraná, para população total (urbana e rural), é apresentada no Quadro 63. 
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Quadro 63: Estimativa de geração de RSU nas regiões do estado do Paraná, considerando 
dados populacionais de 2017. 

Região 
Geração (t/ano) 

Urbana Rural Total 

1 Umuarama 95.385 18.337 113.722 

2 Paranavaí 57.133 8.939 66.072 

3 Maringá 242.835 9.302 252.137 

4 Apucarana 92.155 8.333 100.488 

5 Londrina 314.180 11.646 325.826 

6 Cornélio Procópio 44.549 10.351 54.900 

7 Jacarezinho 65.197 15.358 80.556 

8 Toledo 92.020 18.693 110.713 

9 Cascavel 140.152 18.754 158.906 

10 Campo Mourão 62.908 12.968 75.876 

11 Ivaiporã 29.098 22.571 51.669 

12 Telêmaco Borba 33.821 14.801 48.622 

13 Ponta Grossa 171.324 18.751 190.075 

14 Foz do Iguaçu 123.907 8.870 132.777 

15 Francisco Beltrão 58.402 27.607 86.008 

16 Pato Branco 51.906 14.108 66.014 

17 Guarapuava 68.690 24.478 93.168 

18 Irati 62.835 37.192 100.027 

19 Curitiba 1.214.105 73.509 1.287.614 

20 Paranaguá 73.321 6.122 79.443 

Paraná 3.093.924 380.689 3.474.613 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

No Quadro 64 é apresentada a estimativa de RSU conforme a composição dos 

resíduos no estado do Paraná, por região do PRGIRSU/PR, contemplando a população 

urbana e rural de todos os munícipios. 

Quadro 64: Estimativa de composição de RSU nas regiões do estado do Paraná, para o ano de 
2017. 

Região 
Composição 2017 (t/ano) 

Material Reciclável Matéria Orgânica Rejeitos Total 

1 Umuarama 34.080 62.930 16.712 113.722 

2 Paranavaí 19.391 37.205 9.476 66.072 
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Região 
Composição 2017 (t/ano) 

Material Reciclável Matéria Orgânica Rejeitos Total 

3 Maringá 84.358 119.444 48.335 252.137 

4 Apucarana 32.007 52.631 15.849 100.488 

5 Londrina 114.720 143.768 67.338 325.826 

6 Cornélio Procópio 14.823 32.940 7.137 54.900 

7 Jacarezinho 21.750 48.333 10.472 80.556 

8 Toledo 32.374 62.527 15.811 110.713 

9 Cascavel 53.904 73.344 31.657 158.906 

10 Campo Mourão 22.141 42.926 10.809 75.876 

11 Ivaiporã 13.951 31.002 6.717 51.669 

12 Telêmaco Borba 14.527 26.976 7.120 48.622 

13 Ponta Grossa 64.593 87.917 37.565 190.075 

14 Foz do Iguaçu 45.498 60.370 26.910 132.777 

15 Francisco Beltrão 24.616 49.414 11.978 86.008 

16 Pato Branco 19.225 37.406 9.383 66.014 

17 Guarapuava 28.506 50.636 14.026 93.168 

18 Irati 28.009 58.442 13.576 100.027 

19 Curitiba 458.604 556.319 272.691 1.287.614 

20 Paranaguá 24.441 42.965 12.037 79.443 

Paraná 1.151.518 1.677.496 645.599 3.474.613 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

O Gráfico 18 apresenta a distribuição percentual de geração de resíduos para as 

regiões do PRGIRSU/PR, onde é possível verificar a concentração da geração de 

resíduos na região de Curitiba, representando 37% do total gerado no estado. Outras 

regiões de destaque são Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, 

coincidindo com os municípios de maior geração, evidenciando o impacto dos 

municípios mais populosos na geração de resíduos no estado 
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Gráfico 18: Distribuição percentual da geração de RSU nas regiões do PRGIRSU/PR. 

Na Figura 46 é apresentada a estimativa de geração total de RSU para cada 

município do estado do Paraná, para o ano de 2017. 
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Figura 46: Estimativa de geração de RSU do estado do Paraná, para o ano de 2017. 
Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

5.9. Coleta Regular 

No estado do Paraná a coleta regular de RSU é realizada na totalidade dos 

munícipios, porém varia o percentual de cobertura da população em cada município, 

conforme Figura 47 a seguir, onde é representada a cobertura de coleta regular de 

RSU, em relação à população total (urbana e rural) para os municípios do Paraná.  
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Destaca-se que um total de 57% dos municípios do estado do Paraná possui 

serviço de coleta regular de RSU, com cobertura superior a 76% em relação à 

população total do município.  

 

Figura 47: Cobertura da coleta regular de RSU em relação à população total (%) nos 
municípios do estado do Paraná. 

A seguir o Gráfico 19 ilustra o percentual de cobertura da coleta regular 

considerando todos os municípios do estado, dispostos de acordo com as Regiões do 

PRGIRSU/PR, bem como o percentual de cobertura da mesma no estado. 
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Gráfico 19: Cobertura da coleta regular de RSU em relação ao total de municípios nas 
Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 
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A seguir, conforme ilustrado no Gráfico 20, está representada a informação de 

percentual de cobertura da coleta regular em relação aos municípios amostrados, 

dispostos de acordo com as Regiões do estado do Paraná, bem como o percentual de 

cobertura das mesmas no estado. Obteve-se informação referente a trezentos e 

cinquenta e quatro (354) municípios do estado do Paraná, um total de 64% desses 

municípios possui serviço de coleta regular de RSU com cobertura superior a 76% em 

relação à população total do município. 

Destaca-se que as Regiões de Maringá (3) e Paranaguá (20) apresentam 100% 

municípios amostrados com serviço de coleta regular de RSU com cobertura superior a 

76% em relação à população total do município. No entanto, a Região de Guarapuava 

(17) é a Região do estado que apresenta menor percentagem de cobertura superior a 

76% em relação à população total do município (36%), considerando os municípios 

amostrados dessa região. 
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Gráfico 20: Cobertura da coleta regular de RSU em relação aos municípios amostrados 
nas Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 
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A partir dos dados do levantamento de dados do SNIS (2015) foram identificados 

trinta e três (33) municípios que utilizam a coleta conteinerizada em complementação à 

coleta porta a porta. De um total de trezentos e quarenta e quatro (344) municípios dos 

quais se obteve informação, 10% realiza a coleta conteinerizada e outros 90% não 

realiza, conforme representado no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21: Ocorrência de coleta conteinerizada de RSU em relação aos municípios 
amostrados do estado do Paraná. 

Fonte: SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

A partir das visitas municipais realizadas para diagnóstico do PERS/PR foi 

possível observar que os contêineres são utilizados principalmente nas áreas de difícil 

acesso ao caminhão coletor e para atendimento da área rural. 

 Com relação à existência de coleta regular de RSU na área rural, as informações 

foram obtidas através do Questionário do PERS/PR respondido por cento e trinta e 

sete (137) municípios do estado, com cento e vinte e seis (126) municípios 

respondendo sobre coleta na área rural. Dos cento e vinte e seis (126) respondentes, 

noventa e um (91) municípios responderam que realizam coleta na área rural, 

representando 72% dos respondentes, enquanto trinta e cinco (35) não realizam coleta 

regular na área rural, representando 28% dos respondentes, conforme apresentado no 

Gráfico 22. 
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Gráfico 22: Ocorrência de coleta regular de RSU na área rural em relação aos municípios 
amostrados do estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017. 

5.10. Coleta Seletiva 

Os dados existentes sobre realização de coleta seletiva nos municípios do 

Paraná contemplam trezentos e noventa e cinco (395) municípios, quase a totalidade 

dos trezentos e noventa e nove (399) existentes, ou seja, 99% do total. Do total da 

amostra, trezentos (300) responderam que realizam alguma iniciativa de coleta 

seletiva, correspondendo a 76%, enquanto noventa e cinco (95) responderam não 

realizar qualquer iniciativa de coleta seletiva, correspondendo a 24% dos municípios 

amostrados. Na Figura 48 é ilustrada a situação de cada município quanto à execução 

de iniciativas de coleta seletiva no estado. 
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Figura 48: Ocorrência de coleta seletiva nos municípios do estado do Paraná. 

No Gráfico 23 é apresentada a ocorrência de coleta seletiva considerando todos 

os municípios do estado, dispostos de acordo com as Regiões do PRGIRSU/PR, bem 

como a ocorrência da coleta seletiva em relação ao estado. 
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Gráfico 23: Ocorrência de coleta seletiva em relação ao total de municípios nas Regiões 
do estado do Paraná. 

Fonte: Oficinas, 2018; Questionários e Visitas, 2017; SEIRSU, 2015-2017; MP, 2015; SNIS, 2015; 
PMGRS e PMSB, 2013–2017; PRGIRSU, 2013; SNIS, 2013. 
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Os percentuais de ocorrência de coleta seletiva em relação aos municípios 

amostrados nas Regiões do PRGIRSU/PR estão apresentados no Gráfico 24, bem 

como a ocorrência de coleta seletiva no estado do Paraná. Cabe destacar que as 

Regiões de Foz do Iguaçu (14) e Paranaguá (20) são as que possuem coleta seletiva 

em 100% dos municípios amostrados. 

 

Gráfico 24: Ocorrência de coleta seletiva em relação aos municípios amostrados das 
Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Oficinas, 2018; Questionários e Visitas, 2017; SEIRSU, 2015-2017; MP, 2015; SNIS, 2015; 
PMGRS e PMSB, 2013–2017; PRGIRSU, 2013; SNIS, 2013. 
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Em relação às informações sobre a existência de coleta seletiva, consideraram-

se todos os municípios que indicaram possuir qualquer tipo de coleta de recicláveis, 

independente da abrangência. No intuito de diagnosticar a abrangência da coleta 

seletiva nos municípios do estado, foram utilizadas as informações apresentadas no 

SNIS (2015), referentes aos dados sobre população urbana atendida com coleta 

seletiva porta a porta, duzentos e vinte e seis (226) municípios apresentaram 

informações. O Quadro 65 apresenta a abrangência da coleta seletiva na área urbana 

dos respondentes, com 68% dos municípios com coleta porta a porta atendendo mais 

de 90% da população urbana. 

Quadro 65: Percentual de atendimento da população urbana com coleta seletiva porta a porta. 

% de atendimento da Pop. 
Urbana 

Quantidade de 
Municípios 

% 

De 1 a 30% 11 5% 

Acima de 30 a 60% 47 21% 

Acima de 60 a 90% 15 7% 

Acima de 90% 153 68% 

Total 226 100% 

Fonte: SNIS, 2015 

Quanto à execução da coleta seletiva na área rural, a fonte de dados utilizada foi 

o Questionário do PERS/PR. Do total de cento e trinta e seis (136) municípios para os 

quais se obteve informação com relação à ocorrência de coleta seletiva em áreas 

rurais, oitenta e nove (89), equivalente a 65% dos municípios, realiza esse serviço, 

conforme apresentado no Gráfico 25. 
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Gráfico 25: Ocorrência de coleta seletiva na área rural dos municípios amostrados do 
estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017. 

Quanto à forma de execução da coleta seletiva, obteve-se informação de 

duzentos e sessenta e nove (269) municípios, dos quais noventa e sete (97), ou 36%, 

informaram que a coleta de recicláveis é realizada por associações ou cooperativa de 

catadores. Outros cento e setenta e dois (172), ou 64%, indicaram que a coleta é 

realizada diretamente pelo poder público municipal ou por empresas contratadas. O 

Gráfico 26 apresenta estes dados. 

 

Gráfico 26: Execução da coleta seletiva por associações ou cooperativas de catadores 
em relação aos municípios amostrados do estado do Paraná. 
Fonte: Questionários, 2017, SEIRSU, 2015-2017; MP, 2015; SNIS, 2015. 
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No Quadro 66 são listados os municípios do estado do Paraná nos quais o 

serviço de coleta seletiva é executado por associações ou cooperativas de catadores. 

Quadro 66: Municípios com execução da coleta seletiva por associação ou cooperativa de 
catadores. 

Municípios com execução da coleta seletiva por associação ou cooperativa de catadores 

Almirante Tamandaré Francisco Beltrão Planaltina do Paraná 

Alvorada do Sul Goioerê Ponta Grossa 

Ampére Guaíra Pontal do Paraná 

Andirá Guarapuava Pranchita 

Antonina Ibaiti Primeiro de Maio 

Apucarana Iguaraçu Quatro Pontes 

Assaí Irati Querência do Norte 

Astorga Itaguajé Ramilândia 

Boa Ventura de São Roque Itaipulândia Rio Branco do Sul 

Cafelândia Jandaia do Sul Rio Negro 

Cambará Jardim Alegre Roncador 

Cambira Londrina Santa Helena 

Campo Largo Mamborê Santa Isabel do Ivaí 

Cândido de Abreu Mandaguaçu Santa Terezinha de Itaipu 

Candói Marechal Cândido Rondon Santana do Itararé 

Capitão Leônidas Marques Marialva Santo Antônio da Platina 

Carambeí Marmeleiro São Carlos do Ivaí 

Catanduvas Matelândia São João do Ivaí 

Centenário do Sul Matinhos São José da Boa Vista 

Cerro Azul Mauá da Serra São Pedro do Ivaí 

Céu Azul Medianeira Sapopema 

Cidade Gaúcha Missal Sarandi 

Clevelândia Morretes Serranópolis do Iguaçu 

Colombo Munhoz de Melo Terra Rica 

Colorado Nova Fátima Tibagi 

Cruzeiro do Oeste Nova Londrina Tijucas do Sul 

Cruzeiro do Sul Nova Prata do Iguaçu Tupãssi 

Dois Vizinhos Nova Santa Bárbara Turvo 

Doutor Ulysses Nova Tebas União da Vitória 

Florestópolis Paiçandu Vera Cruz do Oeste 

Flórida Palotina Wenceslau Braz 
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Municípios com execução da coleta seletiva por associação ou cooperativa de catadores 

Foz do Iguaçu Paranacity Pato Branco 

Foz do Jordão - - 

Fonte: Questionários, 2017, SEIRSU, 2015-2017; MP, 2015; SNIS, 2015. 

Em complementação ou substituição do sistema de coleta seletiva porta a porta 

(normal ou conteinerizada) são utilizados os Pontos de Entrega Voluntária – PEVs, que 

consistem em caçambas ou contêineres colocados em locais específicos do município, 

de forma a facilitar que a população encaminhe os materiais recicláveis para posterior 

coleta. Esses PEVs podem ser disponibilizados pelo poder público municipal, pelas 

associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis e pelos fabricantes 

de embalagens ou produtos embalados, conforme o Acordo Setorial de Embalagens 

em Geral – ASEG (2015). Caminhões de coleta (do serviço público municipal, das 

associações ou cooperativas ou dos integrantes do acordo setorial) coletam os 

resíduos previamente segregados e depositados nos PEVs pela população. 

Dos duzentos e setenta e nove (279) municípios do estado do Paraná que 

obteve-se informação quanto a utilização de PEV para complementação ou 

substituição do sistema de coleta seletiva porta a porta, cem (100) municípios, ou 36%, 

fazem uso de PEV enquanto cento e setenta e nove (179) ou 64%, não utilizam, 

conforme é ilustrado no Gráfico 27. 

 

Gráfico 27: Uso de PEV para complementação ou substituição do sistema de coleta 
seletiva porta a porta em relação aos municípios amostrados do estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017; SNIS, 2015; PRGIRSU, 2013. 
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A seguir, o Quadro 67 lista os municípios que utilizam o PEV para 

complementação ou substituição do sistema de coleta seletiva porta-a-porta no estado 

do Paraná. 

Quadro 67: Municípios que utilizam o PEV para complementação ou substituição do sistema de 
coleta seletiva porta-a-porta no estado do Paraná. 

Municípios que utilizam o PEV para complementação ou substituição do sistema 
de coleta seletiva porta-a-porta 

Almirante Tamandaré Espigão Alto do Iguaçu Nova Santa Bárbara 

Alto Paraíso Floraí Nova Tebas 

Apucarana Francisco Beltrão Paiçandu 

Arapoti General Carneiro Palmas 

Araucária Guaíra Pato Branco 

Assis Chateaubriand Guapirama Paula Freitas 

Atalaia Guaraniaçu Ponta Grossa 

Bela Vista do Paraíso Guarapuava Porto Vitória 

Bituruna Guaratuba Prudentópolis 

Boa Esperança Ibaiti Quatro Barras 

Boa Esperança do Iguaçu Icaraíma Quatro Pontes 

Boa Vista da Aparecida Iguatu Quedas do Iguaçu 

Cafelândia Imbituva Rio Azul 

Cambé Irati Rondon 

Campina da Lagoa Itambaracá Salgado Filho 

Campina Grande do Sul Itaúna do Sul Santa Terezinha de Itaipu 

Campo Largo Japurá Santo Antônio da Platina 

Campo Mourão Jesuítas São João 

Capanema Laranjeiras do Sul São João do Ivaí 

Carambeí Londrina São Jorge do Patrocínio 

Cascavel Luiziana São José dos Pinhais 

Castro Mandaguari Serranópolis do Iguaçu 

Centenário do Sul Mangueirinha Telêmaco Borba 

Cerro Azul Marechal Cândido Rondon Terra Boa 

Céu Azul Marialva Terra Roxa 

Chopinzinho Marilândia do Sul Tijucas do Sul 

Cianorte Marilena Toledo 

Clevelândia Mariluz Três Barras do Paraná 

Contenda Maringá Tupãssi 
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Municípios que utilizam o PEV para complementação ou substituição do sistema 
de coleta seletiva porta-a-porta 

Corbélia Marquinho Umuarama 

Cruzeiro do Iguaçu Missal Uniflor 

Curitiba Nova Cantu Virmond 

Engenheiro Beltrão 
Nova Esperança do 

Sudoeste 
Wenceslau Braz 

Esperança Nova - - 

Fonte: Questionários, 2017; SNIS, 2015; PRGIRSU, 2013. 

Na Figura 49 é apresentado o PEV utilizado no município de Ponta Grossa, 

visitado pelos profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio. 

  

Figura 49: PEVs utilizados para coleta seletiva no município de Ponta Grossa. 
Fonte: Visitas, 2017. 

5.11. Transporte e Transbordo 

As unidades de transbordo são locais para armazenamento temporário dos RSU 

coletados antes de serem transportados ao local de destinação final. Alguns municípios 

do estado do Paraná utilizam-se dessas unidades para otimizar o gerenciamento dos 

resíduos do município, devido à coleta diária ser em quantidades insuficientes para 

viabilizar o transporte até o destino final, ou devido às grandes distâncias que separam 

o município da unidade de disposição final. 

Com o intuito de identificar as estações de transbordo em operação no estado 

do Paraná, foi realizado um levantamento a partir das licenças ambientais encontradas 

nos sistemas do IAP e também por meio das visitas técnicas e respostas obtidas nos 

questionários do PERS/PR. 
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O estado possui, atualmente, quarenta e quatro (44) unidades de transbordo em 

operação, distribuídas em quatorze (14) regiões do PRGIRSU/PR. As Regiões de 

Curitiba (19) e de Campo Mourão (10) são as que mais apresentam unidades de 

transbordo em seus territórios, 20,5% e 18,2%, das unidades encontram-se nessas 

duas regiões. 

Ressalta-se que aqui estão sendo consideradas as unidades de transbordo em 

operação e pode ser que além do município onde a estação está localizada, outros 

municípios destinem seus RSU para a mesma unidade. Entretanto, muitas vezes não 

foi possível identificar quantos e quais municípios destinam para essas unidades.  

O Gráfico 28 a seguir apresenta a situação de licenciamento das unidades de 

transbordo em operação no estado do Paraná. 

 

Gráfico 28: Unidades de transbordo em operação no estado do Paraná.  
Fonte: Questionário, 2017; IAP, 2018. 

Pode-se observar que a maioria dos transbordos em operação, 57%, não possui 

licença ambiental para realizar a atividade, entretanto, ressalta-se que algumas 

unidades encontram-se em processo de licenciamento, segundo as respostas obtidas 

no questionário do PERS/PR. Além disso, algumas unidades possuem licença de 

instalação, é o caso de Altamira do Paraná, Luiziana e Roncador, entretanto, foram 

consideradas como “não licenciado” por estarem operando e ainda não possuírem a 

licença de operação. Em dois (02) municípios tem-se informação de que possuem 
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unidades de transbordo, mas não foi possível averiguar se possuem licença ambiental 

ou não, sendo assim classificados como “sem informação”. 

O Quadro 68 abaixo apresenta a localização dos transbordos em operação no 

estado, o mapa da Figura 50 apresenta a informação de forma espacializada. 

Quadro 68: Unidades de transbordo em operação no estado do Paraná. 

Município 
Situação do 

Licenciamento 
Tipo e nº da 

Licença 
Validade 

Adrianópolis Não licenciado - - 

Almirante Tamandaré Licenciado RLO - 122900 11/04/2019 

Altamira do Paraná Não licenciado LI - 22417 04/07/2017 

Ângulo Não licenciado - - 

Araruna Licenciado RLO - 131073 22/09/2019 

Barbosa Ferraz Não licenciado - - 

Borrazópolis Licenciado LAS - 132100 19/10/2022 

Cafelândia Licenciado LAS - 2910 16/12/2020 

Califórnia Licenciado LAS - 134200 27/11/2020 

Campina do Simão Não licenciado - - 

Campina Grande do Sul Licenciado LAS - 124843 20/05/2023 

Candói Licenciado RLAS - 126744 17/07/2021 

Capitão Leônidas 
Marques 

Não licenciado - - 

Colombo Não licenciado - - 

Corumbataí do Sul Licenciado LO - 125952 21/06/2019 

Diamante D'Oeste Licenciado LAS - 130261 08/09/2019 

Iguaraçu Licenciado LAS - 3420 15/07/2019 

Itaperuçu Não licenciado - - 

Janiópolis Não licenciado - - 

Luiziana Não licenciado LI - 21926 29/10/2016 

Mallet Não licenciado - - 

Mangueirinha Sem informação - - 

Mariópolis Sem informação - - 

Nova Cantu Não licenciado - - 

Nova Esperança Não licenciado - - 

Paranacity Não licenciado - - 

Peabiru Não licenciado - - 
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Município 
Situação do 

Licenciamento 
Tipo e nº da 

Licença 
Validade 

Pinhais Não licenciado - - 

Pranchita Não licenciado - - 

Quarto Centenário Licenciado LO - 35139 28/07/2019 

Quatro Barras Não licenciado - - 

Renascença Licenciado LAS - 2849 02/12/2020 

Rio Azul Licenciado RLO - 128376 31/07/2021 

Rio Bonito do Iguaçu Licenciado LAS - 3594 14/10/2019 

Rio Branco do Sul Não licenciado - - 

Roncador Não licenciado LI - 129589 28/07/2019 

São Jorge do Ivaí Não licenciado - - 

São José dos Pinhais Licenciado RLO - 129374  05/09/2019 

Tamarana Licenciado LAS - 129144 17/08/2021 

Teixeira Soares Licenciado RLAS - 134908 08/12/2019 

Tibagi Não licenciado - - 

Três Barras do Paraná Não licenciado - - 

Novo Itacolomi Não licenciado - - 

Paranapoema Não licenciado - - 

Fonte: Questionário, 2017; IAP, 2018. 
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Figura 50: Localização das estações de transbordo identificadas. 

Na Figura 51 é apresentada a unidade de transbordo do município de São José 

dos Pinhais, visitada pelos profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio, a qual possui 

licença de operação válida até o ano de 2019. 
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Figura 51: Unidade de transbordo para RSU do município de São José dos Pinhais. 
Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 

Na Figura 52 é apresentada a unidade de transbordo do município de Candói, 

licenciada até o ano de 2021. Na imagem, observa-se que a estrutura é adequada para 

a atividade, entretanto, também é possível observar um problema recorrente em 

diversos municípios que possuem unidades de transbordo.  

No dia da visita técnica da equipe do Consórcio EnvEx-Engebio, parte do 

resíduo gerado pelo município estava acumulado fora do contêiner, pois o mesmo já 

estava com sua capacidade esgotada. Muitos municípios relatam que isso é recorrente 

e acontece, pois, a empresa contratada para fazer a retirada do resíduo do contêiner 

muitas vezes não consegue cumprir o cronograma estabelecido. 

  

Figura 52: Unidade de transbordo para RSU do município de Candói. 
Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 

A Figura 53 ilustra um caso de uma estação de transbordo que não possui 

licenciamento ambiental. É possível observar que não há estrutura mínima, tal como 



  
  

 

 328 

 
328 

piso, rampa, telhado e canaletas, além disso, há catadores trabalhando no local e 

resíduos dispostos diretamente no solo, o que pode vir a gerar um passivo ambiental 

para o município. 

 

Figura 53: Unidade de transbordo para RSU do município de Paranacity. 
Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 

5.12. Tratamento 

No estado do Paraná, as atividades de tratamento de RSU acontecem na cadeia 

de triagem dos resíduos recicláveis secos, reciclagem dos materiais recicláveis secos e 

compostagem dos resíduos orgânicos. 

5.12.1. Triagem 

A triagem é realizada a partir dos resíduos brutos coletados pela coleta regular 

ou de materiais recicláveis secos previamente segregados nas residências e coletados 

de forma diferenciada pela coleta seletiva.  

Em relação ao total de municípios do estado do Paraná, tem-se que duzentos e 

cinquenta e três (253) municípios realizam a triagem de resíduos, cento e trinta e cinco 

(135) não realizam e para onze (11) municípios não se obteve informação, conforme 

ilustra a Figura 54. 
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Figura 54: Ocorrência de triagem de RSU nos municípios do estado do Paraná. 

O Gráfico 29 ilustra a ocorrência de triagem em todos os municípios, dispostos 

de acordo com as Regiões do PRGIRSU/PR, bem como a ocorrência no Paraná. 
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Gráfico 29: Ocorrência de triagem de RSU em relação ao total de municípios nas Regiões 
do estado do Paraná. 

Fonte: Oficinas, 2018; Questionários, 2017; SEIRSU, 2015-2017; PRGIRSU, 2013; PMGRS e PMSB, 
2013–2017; ILIX, 2018; ILOG, 2018; CEMPRE, 2017; Provopar, 2011-2015; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

Dos trezentos e oitenta e oito (388) municípios do estado do Paraná que se 

obteve informação quanto à ocorrência de triagem, 65% realiza a triagem dos RSU e 

os outros 35% não realiza. A seguir, o Gráfico 30 ilustra a percentagem de municípios 

amostrados que realizam triagem de RSU, conforme a distribuição das Regiões do 

PRGIRSU/PR, bem como a ocorrência no estado.  
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Destaca-se que nas Regiões de Foz do Iguaçu (14) e de Paranaguá (20) 100% 

dos municípios amostrados realizam a triagem dos RSU, enquanto que na Região de 

Pato Branco (16) 40% dos municípios amostrados executam essa prática – que 

representa o menor percentual entre as Regiões do estado do Paraná quanto à 

ocorrência de triagem. 

 

Gráfico 30: Ocorrência de triagem de RSU nos municípios amostrados das Regiões do 
estado do Paraná. 

Fonte: Oficinas, 2018; Questionários, 2017; SEIRSU, 2015-2017; PRGIRSU, 2013; PMGRS e PMSB, 
2013–2017; ILIX, 2018; ILOG, 2018; CEMPRE, 2017; Provopar, 2011-2015; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 
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5.12.2. Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis 

No estado do Paraná não existe uma fonte de informações única e centralizada 

que registre todas as associações ou cooperativas de catadores atuantes, os 

municípios onde estão situadas, o número de trabalhadores envolvidos e, ainda, os 

catadores informais (não organizados em associações ou cooperativas).  

Desta forma, foram consultadas diversas fontes para caracterizar a atuação de 

associações e cooperativas de catadores, alcançando informações para trezentos e 

cinquenta e sete (357) municípios. Destes, duzentos e quinze (215) possuem 

associações ou cooperativas em seu território, enquanto cento e quarenta e dois (142) 

não possuem. Para quarenta e dois (42) municípios não foi possível obter informações. 

A Figura 55 ilustra a situação dos municípios em relação à existência de associações 

ou cooperativas de catadores. 
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Figura 55: Ocorrência de associações e cooperativas de catadores nos municípios do 
estado do Paraná. 

Fonte: SNIS, 2013; SNIS, 2016; SEIRSU, 2015-2017; Provopar, 2011-2018; CEMPRE, 2017; 
Questionários, 2018 e ILIX, 2018. 

O Gráfico 31 a seguir indica a ocorrência de associações e cooperativas de 

catadores em relação ao total de municípios nas Regiões do PRGIRSU/PR, bem como 

a ocorrência no estado. 
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Gráfico 31: Ocorrência de associações e cooperativas de catadores em relação ao total 
de municípios nas Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017; SMMA, 2017; ILIX, 2018; CEMPRE, 2017; SEIRSU, 2015-2017; Provopar, 
2011-2015; SNIS, 2016; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

O Gráfico 32 a seguir ilustra a percentagem de ocorrência de associações e 

cooperativas de catadores em relação aos municípios amostrados para cada região 

estabelecida no PRGIRSU/PR, bem como a ocorrência no estado do Paraná. 
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Gráfico 32: Ocorrência de associações e cooperativas de catadores nos municípios 
amostrados das Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Questionários, 2017; SMMA, 2017; ILIX, 2018; CEMPRE, 2017; SEIRSU, 2015-2017; Provopar, 
2011-2015; SNIS, 2016; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

Consideração importante referente à ocorrência de associações e cooperativas 

refere-se ao porte dos municípios que não contam com associações e/ou cooperativas 

de catadores. Em que 75% destes municípios apresentam população inferior a dez (10) 

mil habitantes, conforme apresentado no Quadro 69. 
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Quadro 69: Porte dos municípios que não contam com associações ou cooperativas de 
catadores. 

Porte dos municípios que não contam com 
associações/cooperativas de catadores 

Quantidade % 

Até 10 mil habitantes 106 75% 

Entre 10 e 20 mil habitantes 27 19% 

Acima de 20 até 50 mil habitantes 8 6% 

Acima de 50 mil habitantes 1 1% 

Total 142 100% 

A partir das informações obtidas para os duzentos e quinze (215) municípios que 

contam com associações ou cooperativas de catadores, foram identificadas duzentas e 

oitenta e oito (288) associações ou cooperativas, que contemplam cerca de 4.945 

trabalhadores. No Quadro 70 são apresentadas as ocorrências de associações ou 

cooperativas de catadores distribuídas nas Regiões do PRGIRSU/PR.  

É importante ressaltar que para vinte e quatro (24) municípios obteve-se apenas 

a informação de que existe associação ou cooperativa de catadores atuante no 

município. Não obteve-se informação em relação ao número de associações e 

cooperativas existentes nesses municípios, e tampouco a quantidade de catadores 

contemplada nas associações e cooperativas. 

Quadro 70: Quantitativo das associações e cooperativas de catadores nas Regiões do estado 
do Paraná. 

Região 

Associação ou 
Cooperativas 

Catadores 

Número 
Percentual / 
total estado 

Número 
Percentual / 
total estado 

1 Umuarama 12 4,2% 123 2,5% 

2 Paranavaí 10 3,5% 159 3,2% 

3 Maringá 24 8,3% 336 6,8% 

4 Apucarana 12 4,2% 122 2,5% 

5 Londrina 24 8,3% 558 11,3% 

6 Cornélio Procópio 11 3,8% 89 1,8% 

7 Jacarezinho 13 4,5% 147 3,0% 

8 Toledo 16 5,6% 218 4,4% 

9 Cascavel 13 4,5% 140 2,8% 
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Região 

Associação ou 
Cooperativas 

Catadores 

Número 
Percentual / 
total estado 

Número 
Percentual / 
total estado 

10 Campo Mourão 11 3,8% 171 3,5% 

11 Ivaiporã 9 3,1% 117 2,4% 

12 Telêmaco Borba 4 1,4% 147 3,0% 

13 Ponta Grossa 9 3,1% 189 3,8% 

14 Foz do Iguaçu 10 3,5% 390 7,9% 

15 Francisco Beltrão 11 3,8% 192 3,9% 

16 Pato Branco 2 0,7% 54 1,1% 

17 Guarapuava 7 2,4% 259 5,2% 

18 Irati 11 3,8% 161 3,3% 

19 Curitiba 63 21,9% 1.206 24,4% 

20 Paranaguá 16 5,6% 167 3,4% 

Paraná 288 100% 4.945 100% 

Fonte: Questionários, 2017; SMMA, 2017; ILIX, 2018; CEMPRE, 2017; SEIRSU, 2015-2017; 
PROVOPAR, 2011-2015; SNIS, 2016; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

Destaca-se que a Região de Curitiba apresenta maior ocorrência de associações 

ou cooperativas de catadores, são sessenta e três (63) entidades - 21,9% do total 

existente no estado, que contemplam mil duzentos e seis (1.206) trabalhadores - 24,4% 

do total de trabalhadores levantados para o Paraná. 

No Quadro 71 é apresentada a listagem das associações e cooperativas de 

catadores existentes no estado do Paraná, de acordo com as Regiões em que estas 

estão distribuídas, seguidas do município de localização, nome da entidade e número 

de catadores (quando houver). 
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Quadro 71: Lista de Associações e cooperativas de catadores nos municípios do estado do Paraná. 

Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Apucarana 

Apucarana Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana - COCAP 36 

Arapongas 
Cooperativa dos Recicladores de Arapongas - COOPREARA   

Associação dos Coletores Ambientais de Arapongas - ASCAR   

Bom Sucesso ASCAMAR 5 

Borrazópolis Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Borrazópolis - ACAMARB 15 

Cambira 
Associação dos Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis de 
Cambira – ASCAMAR 

  

Jandaia do Sul 

Cooperativa dos Catadores de Jandaia do Sul 19 

Associação dos Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis de Jandaia 
do Sul - ASCAMAR 

17 

Mauá da Serra COOPERMAUÁ 17 

Sabáudia 
Associação dos Agentes Ambientais Catadores Materiais Recicláveis de Sabaúdia - 
ASCAMAR 

  

São Pedro do Ivaí 

Associação dos Catadores de Recicláveis de Santa Terezinha de Itaipu - 
ACARESTI 

  

Associação dos Agentes Ambientais de São Pedro do Ivaí 13 

Campo Mourão 

Araruna 
Associação de Seleção de Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços de 
Araruna – ARACICLA 

5 

Campina da Lagoa 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Campina da Lagoa - 
ACARECAL  

6 

Campo Mourão 
Cooperativa Resíduos Solidários – COOPERESÍDUOS 14 

Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis e Prestadores de Serviços 8 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

do Jardim Guarujá – ASSOCIGUÁ 

Engenheiro Beltrão 
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Engenheiro Beltrão - 
ACAMAREB 

  

Farol Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Farol – ACAMAREF   

Goioerê 
Associação de Coletores de Resíduos Sólidos e Agentes Ecológicos Ação para 
Tratamento Ambiental - ATA 

86 

Iretama Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Iratema - ACREAMA 6 

Juranda ACAREJUR 10 

Mamborê 
Associação Mamboreense de Separadores de Materiais Recicláveis e Prestação de 
Serviços - COOPERMAM 

12 

Ubiratã RECITÃ  Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ubiratã 24 

Cascavel 

Anahy 
Associação de Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo do Município de Anahy - 
ACRA 

5 

Boa Vista da Aparecida Associação dos Agentes Ambientais de Boa Vista da Aparecida   

Cafelândia 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Eco Ambiental 23 

Associação de Coleta Seletiva de Lixo Recicláveis de Cafelândia   

Capitão Leônidas 
Marques 

Associação dos Agente Ambientais de Capitão Leonidas Marques - ACAP 7 

Cascavel 

Cooperativa Trabalho de Catadores de Material Reciclável de Cascavel - 
COOTACAR 

70 

Cooperativa de Agentes Ecológicos - COOPERAGE   

Céu Azul 
Associação dos Coletores de Céu Azul - ACACEU 6 

Barracão do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Céu Azul - CETRICA   

Corbélia ACOMAR 9 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Guaraniaçu Associação de Catadores de Materiais de Guaraniaçu - ACMG 7 

Quedas do Iguaçu ASSOAM 13 

Santa Tereza do Oeste Associação dos Trabalhadores de Limpeza de Santa Tereza do Oeste   

Cornélio Procópio 

Assaí 
Associação de Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Assaí – 
ASCAMARA 

11 

Bandeirantes Associação Futuro do Amanhã de Bandeirantes 16 

Congonhinhas Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Congonhinhas 10 

Cornélio Procópio 
Associação de Recicladores de Cornélio Procópio - ARECOP 16 

Cooperativa Solidária de Reciclagem do Norte do Paraná - COOPERNOP   

Curiúva Associação de Catadores e Recicladores Vila Esperança - ACREVE 7 

Figueira Associação dos Catadores dos Recicláveis de Figueira - ACARFI 5 

Nova Fátima Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis Nova Fátima 7 

Santa Cecília do Pavão ASCAMAR Santa Cecília do Pavão 7 

São Jerônimo da Serra ACAMARSJS 6 

Sapopema 
Associação de Coletores de Resíduos Sólidos e Recicláveis de Sapopema - 
ACRSRS 

4 

Curitiba 

Almirante Tamandaré 

Associação Ambiental de Catadores de Almirante Tamandaré - RECICLAR E 
LIMPAR 

15 

Associação de Catadores Ilha 20 

Associação Solução Ambiental de Catadores - ASSOL   

Araucária 
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Reciclar 28 

Associação de Materiais Recicláveis Verde Vida 10 



  
  

 

 

341 

 
341 

Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Balsa Nova ACMRBN 10 

Campo do Tenente Associação de Reciclagem Sol Nascente   

Campo Largo 

Associação de Reciclagem Amigas do Meio Ambiente AR-AMA 5 

Associação de Reciclagem Campolarguense – ARC 13 

Associação de Reciclagem Lutar e Vencer – ARLeV 17 

Associação Unidos da Reciclagem - ASSUR 21 

Cerro Azul Associação de Catadores de Residuos Sólidos Urbanos de Cerro Azul - Reciclazul 12 

Colombo 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 3 R’s 7 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Amigas da Terra 4 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Céu Azul 4 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Limoeiro 5 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Nossa Senhora da Aparecida 21 

Associação dos Trabalhadores na Separação de Resíduos Recicláveis RESOL 12 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Ribeira 4 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Santa Tereza 5 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Vitória 4 

Associação dos Recicladores Emanoel 5 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis São Dimas 2 

Contenda Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Contenda - ACMRC 11 

Curitiba 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Graciosa - ACAT GRACIOSA  35 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Água Nascente 29 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Amigos da Natureza 38 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Esperança do Parolin – 
AREPAR 

33 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória – ASCAMARE 25 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Amigos do Bairro - ACUBA 32 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Mutirão 48 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Livre 36 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Parceiros do Meio Ambiente - 
ACAMPA 

29 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Vida Nova 59 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - Amar Ebenezer 6 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - CURITIBA MAIS LIMPA 18 

Associação de Catadores Futuro Ecológico 28 

Associação de Catadores Novo Horizonte 34 

Associação de Materiais Recicláveis Esperança do Parolin Taxi - AREXI 25 

Associação dos Catadores e Recicladores de Curitiba e Região Metropolitana - 
ASSOCIAR 

30 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis – CATAMARE 28 

Cooperativa de Reciclagem da Vila Pantanal 35 

Instituto Reciclar Terra Santa 54 

JANDAIA 33 

ACATACURITIBA 39 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

ITAQUI 20 

CORBÉLIA 26 

Fazenda Rio Grande 
Associação Comunidade Unida Fazenda Rio Grande 12 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Comunidade Unida 8 

Itaperuçu Associação de Catadores de Recicláveis Amigo de Itaperuçu - ACRAI 9 

Lapa Associação de Catadores da Lapa - RECILAPA 15 

Mandirituba Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mandirituba - CATAMANDI 7 

Pinhais 
Associação dos Recicladores de Pinhais - AREPI 26 

CATAPARANÁ 6 

Piraquara Cooperativa de Trabalho Reciclagem e Valoração Social - COOPERARE 17 

Quatro Barras Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Verde Iraí - AREVI 16 

Rio Branco do Sul Associação dos Catadores do Vale do Ribeira - ACAVARI 8 

Rio Negro Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Negro - ACMRRN 8 

São José dos Pinhais 

Associação de Catadores Semente do Amanhã 23 

Associação de Catadores Moranguinho 22 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Sociedade Unida 20 

Associação RECICLAR 22 

Tijucas do Sul 
Associação dos Agentes Prestadores de Serviços na Coleta de Materiais 
Recicláveis de Tijucas do Sul 

12 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 
Centro de Triagem do Porto Belo - COAAFI 250 

Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguacu;   
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Associação de Recicladores de Foz do Iguaçu - ARAFOZ   

Itaipulândia ASSOREMI 24 

Medianeira ASSAMA - Associação dos Agentes do Meio Ambiente 40 

Missal Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Missal - ACAMIS 7 

Ramilândia Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ramilândia - ACAMAR   

Santa Terezinha de Itaipu 
Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Santa Terezinha do Itaipu - 
ACARESTI 

40 

São Miguel do Iguaçu 
AMAR - Associação dos Agentes de Meio Ambiente e Reciclagem de São Miguel 
do Iguaçu 

23 

Serranópolis do Iguaçu 
Associação dos Separadores dos Materiais Recicláveis de Serranópolis do Iguaçu - 
ASSESI 

6 

Francisco Beltrão 

Ampére ASSAMARA 16 

Capanema Cooperativa dos Catadores de Lixo - Cooper Lixo 14 

Dois Vizinhos 
Associação de Catadores de Material Reciclável - Amar Ebenezer 6 

ACAT-DV 12 

Francisco Beltrão Associação dos Catadores de Papel de Francisco Beltrão - ASCAPABEL 75 

Marmeleiro Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Marmeleiro   

Nova Prata do Iguaçu Associação de Catadores de Reciclavel - ASCARNPI 22 

Planalto Associação de Apoio aos Agentes Coletores de Recicláveis - APOACER 5 

Pranchita Associação dos catadores - ACAMPRA   

Realeza Associação de Apoio aos Agentes Ambientais de Realeza - APARA 30 

Santa Izabel do Oeste 
Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis do Município de Santa Izabel do 
Oeste 

12 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Guarapuava 

Candói Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ambientais de Candói 16 

Guarapuava Cooperativa RECICLASOL 180 

Laranjeiras do Sul Associação São José do Operário 20 

Pinhão 
ATMR Mãos Amigas 16 

Coop Recicla Pinhão 12 

Reserva do Iguaçu Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Bom Jesus 8 

Turvo Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Amigos da Natureza 7 

Irati 

Imbituva Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Imbituva - ASCAMATERUVA 22 

Irati 

Associação de Catadores dos Agentes Ambientais de Irati - COCAAIR 16 

Associação de Reciclagem Malinoski 35 

Cooperativa Ambiental de Irati - COOPAM   

Paula Freitas Associação de Agentes Ecológicos Recicladores ECOSUL   

Porto Vitória Associação de Materiais Recicláveis de Porto Vitória - ARPOVI   

Prudentópolis Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Prudentópolis - AGECO 11 

São Mateus do Sul Cooperativa São Mateuense de Materiais Recicláveis - COSAMAR 19 

Teixeira Soares Associação de Reciclagem Nossa Senhora Aparecida 9 

União da Vitória 

Cooperativa de Trabalho e Agentes Ecológicos de União da Vitória - 
COOPERTRAGE 

49 

Associação de Catadores de Recicláveis da Vila Esperança - ACREVE;   

Ivaiporã 
Grandes Rios 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Grandes Rios - 
ACAMARGRI 

10 

Ivaiporã Cooperativa de Trabalho e Materiais Recicláveis de Ivaiporã – COPEMARI 22 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Jardim Alegre Materiais Recicláveis de Jardim Alegre - RECICLAJA   

Manoel Ribas COOTRAMAR   

Nova Tebas 
Cooperativa de Trabalho de Agentes Ambientais de Nova Tebas - 
COOPERAMBIENTAL 

18 

Pitanga Associação dos Agentes Ambientais de Pitanga - AAGAP 22 

Roncador Associação de Materiais Recicláveis de Roncador - RECI-RONCADOR 8 

Santa Maria do Oeste 
Associação dos Agentes Ecológicos Prestadores de Serviço na Coleta de Materiais 
Recicláveis do Município de Santa Maria do Oeste – AAESMO 

25 

São João do Ivaí 
Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de São João do Ivaí - 
COOPERIVAÍ 

12 

Jacarezinho 

Abatiá ACAR 10 

Andirá Associação dos Recicladores de Andirá - RECRIAR 10 

Cambará Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Cambará - RECICLAM   

Guapirama 
Associação Ambiental e Cultural de Guapirama - AACG   

ACAMARI   

Ibaiti Cooperativa de Trabalho da Coleta Seletiva Solidária de Ibaiti -Coopersoli 18 

Jacarezinho Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Jacarezinho - ASSOMARJA 18 

Ribeirão Claro 

Associação de Catadores de Ribeirão Claro 25 

Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos 
Sólidos de Ribeirão Claro 

27 

Santana do Itararé Associação dos Agentes Ambientais de Santana do Itararé – ASAGASI 9 

Santo Antônio da Platina Associação Norte Pioneiro - AMUNORPI   

São José da Boa Vista Associação Boavistense de Reciclados e Sucatas - ABRES 7 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Wenceslau Braz Associação dos Profissionais de Reciclagem de Wenceslau Braz - APRES 23 

Londrina 

Alvorada do Sul Associação dos Catadores de Materias Recicláveis de Alvorada do Sul - ACATA   

Cambé 

Associação Moradores Morumbi Casagrande 3 

ASSURBAN 5 

COSAREC 7 

RECICLA BRASIL 10 

Centenário do Sul Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Centenário do Sul 13 

Florestópolis ATAF 8 

Guaraci 
Associação de Reciclagem Malinoski;   

Cooperativa dos Catadores dos Agentes Ambientais de Irati   

Jaguapitã Associação dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Jaguapitã - ASCAMAR 11 

Londrina 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Reg. Norte de Londrina – 
COOPERNORTH 

47 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Londrina – 
COOPERMUNDANÇA 

47 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de RS da R. Metro. de 
Londrina - COOPER REGIÃO 

187 

Cooperativa de Coleta de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis – ECORECIN 27 

Cooperativa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis - COOPER REFUM 38 

Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Reg. Oeste de Londrina – 
COOPEROESTE 

55 

Cooperativa dos Profissionais de Reciclagem de Londrina – COOCEPEVE 40 

Pitangueiras Associação dos Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis de   
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Pitangueiras - ASAMCAP 

Primeiro de Maio 
Grupo de Pequenos Empreendimentos Autônomos - GPEA 6 

ARECAF - Associação dos Reciladores Caminho para o Futuro 9 

Rolândia Ambiental Resíduos Recicláveis Rolândia.org – ARRR.ORG 13 

Sertanópolis 
Associação dos Agentes Ambientais em Reciclagem de Sertanopolis 9 

GREEN PLANET 11 

Tamarana COOPEROESTE 12 

Maringá 

Astorga 

Associação de Separadores para Reciclagem - ASSEPAR 7 

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Astorga – 
ASMARA 

12 

Colorado 
Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Colorado - 
COOPERCOL 

26 

Cruzeiro do Sul Cooperativa de Materiais Recicláveis de Colorado - COOPERCOL   

Iguaraçu Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Iguaraçu - ACMR 6 

Itaguajé 
Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Colorado – 
COOPERCOL 

8 

Mandaguaçu Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Mandaguaçu – COREMAN 15 

Mandaguari Associação de Catadores de Mandaguari - ACAMAN 24 

Marialva Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Marialva - ACLIMAR 42 

Maringá 

Coopercentral (Cooperativa de 2º grau)   

CooperMaringa 8 

CooperNorte 7 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

CooperCançao 10 

CooperAmbiental 22 

CooperCicla 14 

CooperVidros 32 

CooperPalmeiras 16 

Munhoz de Melo Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Munhoz de Melo - ACRMM 5 

Nova Esperança Cooperativa de Catadores de Materias Recicláveis - COCAMARE 30 

Paiçandu Cooperativa Paiçanduense de materiais Recicláveis - Coopmar 10 

Paranacity Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Paranacity - ACAMPAR 10 

Sarandi 

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável da Baixada 
Fluminense - Cooperecológica 

10 

Coopercentral 15 

Uniflor Associação de Catadores de Materiais Reciclaveis - RECIFLOR 7 

Paranaguá 

Antonina Associação de Catadores de Produtos Recicláveis de Antonina - ACAPRA 5 

Guaraqueçaba 
Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Guaraqueçaba - GUARÁ 20 

CATAGUARA 30 

Guaratuba 
Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Guaratuba 16 

Associação de Coletores de Materiais Recicláveis Pôr do Sol - ACAMARES 12 

Matinhos 
Associação de Catadores - AMAGEM 6 

Associação de Catadores - ANCRESMAT 9 

Morretes Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Morretes - ACOMAREM 8 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Paranaguá 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Vila Santa Maria - ASSEPAR 21 

Associação Nova Esperança 13 

Pontal do Paraná 

Associação de Moradores e Amidos de Pontal do Sul   

Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná – 
AMCORESPP 

27 

Associação Municipal de Coletores de Resíduos Sólidos de Balneário Grajaú de 
Pontal do Paraná 

  

Associação de Catadores de Recicláveis de Pontal do Paraná - ACARPP   

Associação Municipal dos Agentes Ambientais de Pontal do Paraná - AMAPP   

Associação de Material Reciclável Jardim Jacarandá   

Paranavaí 

Alto Paraná 
Associação de Seleção de Materiais Recicláveis de Alto Paraná 8 

Associação Bairro Santa Terezinha de Materiais Recicláveis – ASSANTRE 10 

Loanda 
COOPERANDA - Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis 
de Loanda  

12 

Mirador COOPERVAI 21 

Nova Londrina Associação dos Catadores de Materis Recicláveis do Município de Nova Londrina 10 

Paraíso do Norte Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis - ACOMARP 19 

Paranavaí 
Cooperativa de Seleção de Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços de 
Paranavaí - Cooopervaí 

36 

Querência do Norte Associação Mulheres Recicladoras QNE 14 

São João do Caiuá Associação Caiua 6 

Terra Rica Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Terra Rica 23 

Pato Branco Mangueirinha Associação de Reciclagem 10 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Pato Branco Cooperativa dos Agentes Ambientais de Pato Branco - COTAAPB 44 

Ponta Grossa 

Arapoti ACOMAR 12 

Carambeí Cooperativa Ambiental de Carambeí - COOPAM 32 

Castro Associação de Catadores de Castro - ACC 15 

Palmeira Associação de Recicladores Nossa Senhora do Rocio   

Ponta Grossa 

Associação dos Catadores de Materiais Recaláveis dos Bairros Vila Oficinas 25 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Uvarana – ACAMARUVA 25 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis – ACAMARU 25 

Associação dos Recicladores Rei do Pet - ARREP 25 

Porto Amazonas 
Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Porto 
Amazonas - COOCARPA 

30 

Telêmaco Borba 

Ortigueira Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ortigueira – ACATORGA   

Telêmaco Borba Cooperativa dos Agentes Ambientais de Telêmaco Borba - COOPATB 42 

Tibagi Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi - ACAMARTI 95 

Ventania ACAVENT 10 

Toledo 

Assis Chateaubriand 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis Chateaubriand - 
ACAMAR 

12 

Entre Rios do Oeste Associação Entrerriense de Catadores 12 

Guaíra Associação de Catadores Guairenses - ACG 19 

Marechal Cândido 
Rondon 

Cooperativa de Agentes Ambientais - COOPERAGIR 45 

Nova Aurora Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Nova Aurora - ACAMAR 10 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Nova Santa Rosa ASCAROSA 7 

Palotina 
Associacao dos Catadores de Palotina - ACPA 18 

 Agentes Ambientais e Reciclados Palotina Preserva (Apava) 20 

Pato Bragado Associação Bragadense de Catadores - ABC 8 

Quatro Pontes Associação Quatropontense de Catadores – AQC 4 

São Pedro do Iguaçu Associação de Meio Ambiente de Reciclagem - AMAR 2 

Terra Roxa Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Terra Roxa 11 

Toledo 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Toledo 22 

Cooperativa de Materiais Recicláveis de Toledo - COOPERTOL 8 

Tupãssi Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - ACAMARTU 5 

Vera Cruz do Oeste Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Vera Cruz do Oeste - ACMR 15 

Umuarama 

Alto Piquiri Associação de Catadores do Alto Piquiri - ACAP 15 

Brasilândia do Sul Associação de Catadores de Brasilândia do Sul - ACABRAS 5 

Cianorte 
Associação Assistencial dos Agentes Ambientais de Reciclagem de Cianorte  - 
AAAARC 

17 

Cidade Gaúcha 
Associação dos Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Cidade 
Gaúcha 

  

Cruzeiro do Oeste 
Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Cruzeiro do Oeste - 
ARCO 

14 

Jussara Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jussara - ACAMJUS 14 

Mariluz Associação dos Recicladores de Mariluz - AREMA 8 

Nova Olímpia ARENO 6 
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Região Município Nomes das Associações e Cooperativas 
Número de 
Catadores 

Tapira 
Associação dos Separadores de Recicladores de Materias  Recicláveis do 
Município de Tapira 

4 

Terra Boa Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Terra Boa - RECICLAR 10 

Umuarama 

Cooperativa dos Trabalhadores e Prestadores de Serviço na Reciclagem de 
Resíduos Sólidos de Umuarama - COOPERUMA 

23 

Cooperativa Industrial de Reciclagem Vale do Entre Rios - RECIVALE 7 

Fonte: Questionários, 2017; SMMA, 2017; ILIX, 2018; CEMPRE, 2017; SEIRSU, 2015-2017; PROVOPAR, 2011-2015; SNIS, 2016; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 
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A partir das visitas técnicas do PERS/PR nas quais foram visitadas diversas 

associações/cooperativas, pode-se observar que em geral a estrutura física e gerencial 

das unidades de triagem são bastante precárias. Muitas vezes as associações operam 

em espaços improvisados, em que os únicos equipamentos existentes são as prensas 

para enfardamento do material triado, que em alguns casos pertence aos 

atravessadores que cedem o equipamento em troca da comercialização exclusiva do 

material triado. 

Nas figuras a seguir (Figura 56, Figura 57, Figura 58, Figura 59, Figura 60, 

Figura 61 e Figura 62) são apresentadas unidades de triagem dos municípios de 

Paranaguá, Araucária, Francisco Beltrão, Londrina, Marechal Cândido Rondon e 

Umuarama; todas operadas por associações de catadores e visitados pelos 

profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio. 

  

Figura 56: Unidade de triagem utilizada pela Associação Nova Esperança no município 
de Paranaguá. 

Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 

  

Figura 57: Unidade de triagem utilizada pela Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis Vila Santa Maria – ASSEPAR no município de Paranaguá. 

Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 
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Figura 58: Unidade de triagem utilizada pela Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis Reciclar no município de Araucária. 

Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 

  

  

Figura 59: Unidade de triagem utilizada pela Associação de Catadores de Papel de 
Francisco Beltrão – ASCAPABEL no município de Francisco Beltrão. 

Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 
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Figura 60: Unidade de triagem utilizada pela Cooperativa de Catadores de Materiais 
Recicláveis e Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Londrina – COOPER REGIÃO 

no município de Londrina. 
Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 
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Figura 61: Unidade de triagem utilizada pela Cooperativa de Agentes Ambientais – 
Cooperagir no município de Marechal Cândido Rondon. 

Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 
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Figura 62: Unidade de triagem utilizada pela Cooperativa dos Trabalhadores e 
Prestadores de Serviço na Reciclagem de Resíduos Sólidos de Umuarama – 

COOPERUMA no município de Umuarama. 
Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 

5.12.3. Reciclagem de Materiais Secos 

A reciclagem, após triagem inicial, conta com dois atores importantes: os 

chamados sucateiros ou atravessadores e as empresas que realizam processos de 

reciclagem propriamente ditos. 

O levantamento destas atividades no estado foi realizado a partir do cadastro de 

organizações do Compromisso Empresarial para Reciclagem – Cempre (2017) e de 

licenças ambientais emitidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 

Foram identificadas cento e oitenta e seis (186) empresas de triagem de 

resíduos sólidos urbanos (sucateiros), conforme apresentado no Quadro 72. A Figura 

63 apresenta a distribuição desses empreendimentos no estado. 
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Quadro 72: Empresas privadas de triagem de recicláveis no Paraná. 

Empresa Município Região 

Depósito de Papéis e Produtos Recicláveis Apucarana Apucarana 

Depósito de Papel Norte do Paraná Apucarana Apucarana 

CETEC Arapongas Apucarana 

Comércio de Sucatas Freitas Arapongas Apucarana 

Sukatas Jacomel Campo Mourão Campo Mourão 

Aparas de Papel Sudoeste Cascavel Cascavel 

Comércio de Papel Tochetto Cascavel Cascavel 

Esmeralda Comércio de Aparas Cascavel Cascavel 

Millennium Comércio de Aparas Ltda Cascavel Cascavel 

Natural Papéis Cascavel Cascavel 

Solange Izidoro Cascavel Cascavel 

Bela Vista Reciclagem Cornélio Procópio Cornélio Procópio 

Sucatas Roldan Cornélio Procópio Cornélio Procópio 

Hermenegildo Alberto Rocker Almirante Tamandaré Curitiba 

Araucária Reciclagem de Metais Araucária Curitiba 

Estaçofer Araucária Curitiba 

Ferro Velho Nicolau Araucária Curitiba 

Imcopa Araucária Curitiba 

Kapersul Ind e Com de Papeis S/A Araucária Curitiba 

Matos Recicláveis Araucária Curitiba 

Tecnotam Soluções Ambientais Ltda Balsa Nova Curitiba 

Canestraro e David Campina Grande do Sul Curitiba 

Comércio de Ferro Corandin LTDA Campina Grande do Sul Curitiba 

Reciclagem Campo Largo Campo Largo Curitiba 

SPRÉA Reciclagem Campo Largo Curitiba 

Instituto Pró-cidadania de Curitiba Campo Magro Curitiba 

ARISTIDES VILARINO - ME Campo Magro Curitiba 

Célio Teodoro Alves Colombo Curitiba 

Comércio de Papel Satélite Colombo Curitiba 

Daveli Comércio de Recicláveis Colombo Curitiba 

M. E. da Silva Augusto Maciel Recicláveis Colombo Curitiba 

Agorose Curitiba Curitiba 
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Empresa Município Região 

Allage Distribuidora de Bebidas Curitiba Curitiba 

Ambiental Recicle Curitiba Curitiba 

Aparas Curitiba Curitiba Curitiba 

Aparas Dambrosi Curitiba Curitiba 

Aparas de Papel Curitiba Curitiba 

Aparas Paraná Curitiba Curitiba 

Araucária Comércio de Metais Curitiba Curitiba 

Asek Recicláveis Curitiba Curitiba 

Barranco Ferro e Aço Curitiba Curitiba 

Boing Reciclagens Curitiba Curitiba 

Cirineu Dias Curitiba Curitiba 

CLS Assessoria Representação Comércio e 
Transporte LTDA 

Curitiba Curitiba 

Comércio de Aparas de Papel 24 de Maio Ltda. Curitiba Curitiba 

Comércio de Metais Pinheirinho Curitiba Curitiba 

Comércio Varejista de Sucatas Cuca Ltda Curitiba Curitiba 

Concatto Ferro e Aço Curitiba Curitiba 

Dambrosi Aparas e Embalagens Ltda. Curitiba Curitiba 

Dorneles Comércio de Metais Recicláveis Curitiba Curitiba 

Dragon Importação & Exportação Ltda. Curitiba Curitiba 

Ecoplan Curitiba Curitiba 

Engeplas Engenharia de Reciclagem e Meio 
Ambiente 

Curitiba Curitiba 

Eskann Reciclagem Ltda Curitiba Curitiba 

Euchadai Comércio de Sucatas Curitiba Curitiba 

Ezidio Mara Filho Curitiba Curitiba 

Ferro Velho Dragão Curitiba Curitiba 

Francisco Greca Curitiba Curitiba 

Ivan Eugênio de Oliveira Curitiba Curitiba 

Knabben e Ballemberg Curitiba Curitiba 

Lorni Comércio de Sucatas Curitiba Curitiba 

Martinaco Comércio de Sucata Curitiba Curitiba 

Muka Comércio de Sucatas Curitiba Curitiba 

MW Metais Curitiba Curitiba 
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Empresa Município Região 

Overview  Reciclagem LTDA Curitiba Curitiba 

Parcs Lixo Eletrônico Curitiba Curitiba 

Petibras do Brasil Curitiba Curitiba 

Piazzetta Com. Aparas de papel Curitiba Curitiba 

Recic Reciclagem Ltda Curitiba Curitiba 

Recicla Comércio de Papéis Curitiba Curitiba 

Reciclagem Metais Guilherme Curitiba Curitiba 

Reciclógica Comércio de Metais Curitiba Curitiba 

Reciclogica Metais Curitiba Curitiba 

Rei dos Metais Comércio de Metais Recicláveis Curitiba Curitiba 

Resitec Comércio de Reciclados Ltda Curitiba Curitiba 

Rio do Sul Comércio de Papéis Velhos Curitiba Curitiba 

Romeu Antonio Piazzetta - Dep Papel Velho Curitiba Curitiba 

Santiago Comércio de Aparas de Papel Curitiba Curitiba 

Setemetais Com. Atacadista de Sucatas Curitiba Curitiba 

Sorocaba Com. Sucatas Curitiba Curitiba 

Stahlschmidt Ferro e Aço Curitiba Curitiba 

Willpsei Comércio e Produtos Ltda Curitiba Curitiba 

Ambiental Brasil Indústria e Comércio de 
Recicláveis LTDA 

Mandirituba 
Curitiba 

Antônio Vanderlei Hopata Mandirituba Curitiba 

Comércio de Sucatas Metálicas MWP Pinhais Curitiba 

Depósito de Papel Central Pinhais Curitiba 

Recicla Resíduos Industriais Pinhais Curitiba 

BS Colway Pneus Piraquara Curitiba 

Adepel São José dos Pinhais Curitiba 

Comércio de Papéis Aguiar São José dos Pinhais Curitiba 

Depósito de Papel Lontrinha São José dos Pinhais Curitiba 

Ecossistema Comércio de Papéis e Materiais 
Recicláveis 

São José dos Pinhais Curitiba 

Evaldo Paula Peniche São José dos Pinhais Curitiba 

JLF Ind e Com Materiais Recicláveis São José dos Pinhais Curitiba 

Plasti Santos Recuperação de Materiais Plásticos  São José dos Pinhais Curitiba 

Reciclagem de Metais Oliveira São José dos Pinhais Curitiba 
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Empresa Município Região 

Trufer Comércio de Sucatas São José dos Pinhais Curitiba 

Aparas Vitória Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Honório dos Santos Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

João Vianei Borges Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Rainha da Sucata Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Sucafoz Comércio de Sucatas e Metais Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Augustinho Krefta Medianeira Foz do Iguaçu 

Recicláveis R.A. Medianeira Foz do Iguaçu 

ALUPO Indústria e Comércio de Alumínio São Miguel do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Gerber Boiczuk Capanema Francisco Beltrão 

Avelino Pedro Krefta Dois Vizinhos Francisco Beltrão 

Eduardo Seerig e Cia Francisco Beltrão Francisco Beltrão 

Comércio de Papel Oriental Nova Prata do Iguaçu Francisco Beltrão 

Meurerpel Guarapuava Guarapuava 

Comércio de Papéis Fernandes Irati Irati 

Ferro Velho Luizão Irati Irati 

Aparas e Sucatas Vali  União da Vitória Irati 

Schonpel Pitanga Ivaiporã 

E L Turim e Turim Andirá Jacarezinho 

FND Recicláveis Ltda Andirá Jacarezinho 

Comércio de Sucatas Teixeira Carlópolis Jacarezinho 

E. L. de França - Reciclagem Faxinal Londrina 

Cinser Recicláveis Guaraci Londrina 

A Perez e Costa Londrina Londrina 

ADAFER - Comércio de Sucatas Industriais Londrina Londrina 

Cachone Representações e Tranportes Ltda Londrina Londrina 

Clausol Comércio de Papéis Londrina Londrina 

Edeson Luiz Zequini  Londrina Londrina 

Kapersul Londrina Londrina 

Kikopel Londrina Londrina 

Martim José CarlosCadeo Londrina Londrina 

Mirai Beneficiamento de Vidro LTDA Londrina Londrina 

Plush Comércio de Papéis Londrina Londrina 
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Empresa Município Região 

Sitta José Londrina Londrina 

Ivaldete Macedo Brasil Nova Fátima Londrina 

Sirlei O. Cirelli Ribeirão Claro Londrina 

Élio Augusto da Silva Rolândia Londrina 

krm ind. e com. de residuos de madeira ltda. Rolândia Londrina 

Maranata Papéis Rolândia Londrina 

Nivaldo Capossi & Cia LTDA  Rolândia Londrina 

Reciclagem Paraná Ltda Rolândia Londrina 

M. S. Morais & Morais LTDA Santo Antônio da Platina Londrina 

Wellington José da Rosa Santo Antônio da Platina Londrina 

Aline Aparas de Papéis ltda Maringá Maringá 

Aparas de Papel Granada Maringá Maringá 

Ecoatitude Comércio de Papéis Maringá Maringá 

Ecoimpacto Ambiental LTDA Maringá Maringá 

Fenix do Brasil Maringá Maringá 

Grassioto Metais Maringá Maringá 

Ingá Aparas de Papel Maringá Maringá 

Recicláveis Cidade Verde Ltda Maringá Maringá 

São Bernardo Metais Maringá Maringá 

Sucaleve Comércio de Metais Ltda. Maringá Maringá 

Sucatas Uberaba Maringá Maringá 

V. L Mendes Maringá Maringá 

Samuel Mazzotti Gongora e Cia LTDA Nova Londrina Maringá 

C. A. Prado Reciclagem  Paranacity Maringá 

ELMU Empresa de Limpeza e Manutenção 
Urbana LTDA Pérola Maringá 

Michele Caroline de Freitas - Serviços Planaltina do Paraná Maringá 

Albino Torineli Paranaguá Paranaguá 

Central de Reciclagem Paranaguá Paranaguá 

Depósito de Ferro Velho do Nino Paranaguá Paranaguá 

Depósito de Papel Albino Paranaguá Paranaguá 

Graciano Comércio de Papel Ltda Paranaguá Paranaguá 

Waldysnei Santa Albini Paranaguá Paranaguá 
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Empresa Município Região 

Reciplavi Reciclagem de Plásticos Paranavai Ltda 
Me 

Paranavaí Paranavaí 

Bandeirantes Recicláveis Coronel Vivida Pato Branco 

Golanowski e Kolberg LTDA Palmas Pato Branco 

JC Reiter Palmas Pato Branco 

Ferro Velho Guindani Pato Branco Pato Branco 

Gomercindo Bettiato Pato Branco Pato Branco 

Futura Reciclagem e Preservação Ambiental Antônio Olinto Ponta Grossa 

Boqueirão Conservação Ambiental Ltda Carambeí Ponta Grossa 

Eloisa  Maria Gadens Rebesco  Fernandes Pinheiro Ponta Grossa 

Ferro Velho Dosmar Jaguariaíva Ponta Grossa 

Rainha da Sucata Jaguariaíva Ponta Grossa 

Comércio de Aparas C e R Ponta Grossa Ponta Grossa 

Comércio de Ferro Velho Roda Viva LTDA Ponta Grossa Ponta Grossa 

Comércio de Papéis Slusarski Ponta Grossa Ponta Grossa 

Comércio de Papéis Uvaranas Ponta Grossa Ponta Grossa 

Ferro Velho Rodrifer Ponta Grossa Ponta Grossa 

RECISUL Ponta Grossa Ponta Grossa 

Classicor Ind. Quim. Ltda. Quatro Barras Quatro Barras 

Reaproveitamento Industrial Bandeirantes Telêmaco Borba Telêmaco Borba 

Recicla Metais Comércio de Recicláveis LTDA Toledo Toledo 

Algrecina Ana da Silva Lima  Umuarama Umuarama 

D. L. dos Santos & Cia LTDA Umuarama Umuarama 

Depósito de Papéis Rio Grande do Norte Umuarama Umuarama 

João Agailson de Lima Umuarama Umuarama 

União Umuarama Alumínio Umuarama Umuarama 

Fonte: CEMPRE, 2017; IAP, 2017 
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Figura 63: Localização das empresas privadas de triagem de recicláveis. 
Fonte: CEMPRE, 2017; IAP, 2017 

Os cento e oitenta e seis (186) “sucateiros” encontrados estão localizados em 

cinquenta e seis (56) municípios, sendo oitenta e quatro (84) ou 45% na região de 

Curitiba, vinte e dois (22) ou 12% na região de Londrina e dezesseis (16) ou 9% na 

região de Maringá. Ressalta-se que o número de empreendimentos existentes é 

bastante superior ao número de empreendimentos apresentados, principalmente 

quando consideramos a grande informalidade existente no setor. Porém a partir dos 

dados apresentados é possível observar a concentração nos grandes centros urbanos 

e no seu entorno, onde a geração de resíduos é grande, viabilizando os negócios do 

setor. 
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Esses empreendimentos são de grande impacto na coleta de recicláveis nos 

municípios, uma vez que coletam recicláveis diretamente de grandes geradores, são 

compradores de materiais triados em associações/cooperativas de catadores e muitas 

vezes coletam os recicláveis destinados à coleta pública, impactando na quantidade 

coletada pela coleta formal que alimenta as associações/cooperativas de catadores. 

Quanto às empresas de reciclagem, foram encontradas no estado cento e 

oitenta (180) empresas, conforme apresentado no Quadro 73. A Figura 64 apresenta a 

distribuição das empresas de reciclagem no estado. 

Quadro 73: Empresas de reciclagem no Paraná. 

Empresa Materiais Município Região 

Borg Plast Indústria e Comércio 
Plásticos 

- Apucarana Apucarana 

Nortplast Comércio de Materiais 
Recicláveis 

Papel e Plástico Apucarana Apucarana 

Bruplast Reciclagem Ltda - Campo Mourão Campo Mourão 

A. R. Reciclagem de Plásticos Ltda. - 
Lixo Limão 

- Cascavel Cascavel 

Alfa Reciclagens - Cascavel Cascavel 

B R Reciclagem Indústria e Comércio 
de Plástico 

Plástico Cascavel Cascavel 

Ballplast Indústria e Comércio de 
Reciclagem Ltda 

Plástico Quedas do Iguaçu Cascavel 

Ecopet Plástico Cascavel Cascavel 

Elizak Indústria e Comércio Plástico Quedas do Iguaçu Cascavel 

Nutriplast Indústria e Comércio Ltda - Cascavel Cascavel 

Petceu Indústria e Comércio de 
Reciclagem Plástica 

Plástico Céu Azul Cascavel 

Plastmania Recicladora de Plásticos Plástico Cascavel Cascavel 

R.A. Comércio Distribuidora Artefatos 
de Isopor Ltda 

Isopor Cascavel Cascavel 

Recuperadora de Plásticos Cascavel 
Ltda - ME 

Plástico Cascavel Cascavel 

Revés Manufatura, Logística Reversa 
e Gerenciamento de Resíduos 

Eletrônicos Cornélio Procópio Cornélio Procópio 

AGC Indústria e Comércio de 
Artefatos Plásticos Ltda 

Plástico Pinhais Curitiba 

Ambiental Recycle Ltda Plástico Colombo Curitiba 
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Empresa Materiais Município Região 

Ambiental Santos Óleo Itaperuçu Curitiba 

Ana Gabriel Plásticos do Brasil Ltda Plástico Curitiba Curitiba 

Ana Terezinha Stanisk Plástico Mandirituba Curitiba 

Anselmo Antunes Gobbo Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Apolinário Serviços de Mão de Obra 
Plástico, Papel e 

Vidro 
Curitiba Curitiba 

Bioplásticos – Transformação de 
Plásticos Ltda - ME 

Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Biozarra Serviços Ltda Plástico Campo Largo Curitiba 

Bonari Polímeros Plásticos Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Bulbox Fabricação Ltda Lâmpadas Curitiba Curitiba 

Carlos Cezar Theurer ME Plástico Tijucas do Sul Curitiba 

Centro de Reciclagens Colombo Ltda Plástico Colombo Curitiba 

Charles Porfirio Papel Pinhais Curitiba 

CIC Plastic - Curitiba Curitiba 

COMPET Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico Mandirituba Curitiba 

CONTEMPLAST Ltda Plástico Contenda Curitiba 

Cremona Comércio de Plásticos Ltda Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

CWB Metais e Serviços Ltda 

Plástico, Metal, 
Papel, Vidro, 
Longa Vida e 
Eletrônicos 

Campo Largo Curitiba 

CWB Reciclagem Indústria e 
Comércio de Plásticos Ltda 

Plástico Curitiba Curitiba 

DaHora Ambiental Ltda Vidro Curitiba Curitiba 

Dalcin e Santos - Itaperuçu Curitiba 

Destino Certo Usina de Resíduos 
Ltda - ME 

- São José dos Pinhais Curitiba 

Devolva Serviços Especiais Ltda ME   São José dos Pinhais Curitiba 

Echopet Ambiental do Brasil Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Ecolink Reciclagem Ltda ME Plástico Colombo Curitiba 

Ecoplast - Pinhais Curitiba 

Ecoplast Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico Contenda Curitiba 
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Empresa Materiais Município Região 

ECOSUL RECICLAGEM 

Plástico, Metal, 
Papel, Vidro, 

Longa Vida, Tubo 
Dental e 

Eletrônicos 

Campo Largo Curitiba 

Ed-Plast - Colombo Curitiba 

Ekoss Recuperação de Plásticos Plástico Almirante Tamandaré Curitiba 

Eletrofor Reciclagem - Curitiba Curitiba 

FAED Reciclagem Ltda Plástico Araucária Curitiba 

G & B Reciclagem Ltda Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Gerar Gerenciamento de Resíduos 
Ltda 

Plástico Pinhais Curitiba 

Gerdau Gauíra Metal Araucária Curitiba 

Gralha Azul Indústria e Comércio de 
Polímeros Ltda 

Plástico Curitiba Curitiba 

Guatupe Recuperadora e Comércio 
de Plásticos Ltda 

Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

H F Comércio de Plásticos Ltda Plástico Colombo Curitiba 

I9 Recicla Eletrônicos Curitiba Curitiba 

Indústria e Comercio de Plástico 
Garcia Ltda 

- Araucária Curitiba 

JR Reciclagem de Plástico Ltda Plástico Mandirituba Curitiba 

Kapersul Plásticos Ltda Plástico Fazenda Rio Grande Curitiba 

Katalog Comércio de Plásticos Ltda Plástico Pinhais Curitiba 

Kósmica Tecnologia Ecológica - Colombo Curitiba 

L K Plast Reciclagem e Comércio de 
Termoplásticos 

- Colombo Curitiba 

M1 Info Gerenciamento de Resíduos 
Eletrônicos 

Eletrônicos Curitiba Curitiba 

Malta Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico Pinhais Curitiba 

Mega Reciclagem Lâmpadas Curitiba Curitiba 

Meirelle Lucia da Luz Wegbecher 
Reciclagem 

Plástico Almirante Tamandaré Curitiba 

Metais Tropical 
Plástico, Metal, 
Papel, Bateria e 

Eletrônicos 
Pinhais Curitiba 

Metalimpex Brasil Metal São José dos Pinhais Curitiba 



  

 

369 

 
369 

Empresa Materiais Município Região 

Mineração Bocaiúva Limitada - EPP Plástico Tunas do Paraná Curitiba 

Multireciclados Plástico Lapa Curitiba 

Mundi Plásticos Plástico e Papel São José dos Pinhais Curitiba 

Mundipásticos Indústria e Comércio 
Ltda 

Plástico e Papel Curitiba Curitiba 

Nacional Indústria Química Ltda. 
Plástico, Metal e 

Bateria 
Campina Grande do 

Sul 
Curitiba 

Natureza Ambiental Ltda ME 
Plásticos e 
Eletrônicos 

Fazenda Rio Grande Curitiba 

Ouroplas Indústria de Plásticos Ltda - 
ME 

Plástico Contenda Curitiba 

Paraná Past Reciclagem Ltda ME Plástico Agudos do Sul Curitiba 

Pedro Neri Coradim Reciclagem - ME 
Papel, Papelão e 

Plástico 
Colombo Curitiba 

Petsul Produtos Recicláveis Ltda - 
ME 

Plástico Colombo Curitiba 

Plasnorte Plástico Colombo Curitiba 

Plasti Reciclados Indústria e 
Comércio Ltda 

Plástico Pinhais Curitiba 

Plasticit embalagens Plásticas Plástico Curitiba Curitiba 

Plásticos SS Paraná Plástico Curitiba Curitiba 

Plastisol Recuperação de Plásticos 
Flexíveis Ltda 

Plástico Curitiba Curitiba 

Plastitam Plástico Almirante Tamandaré Curitiba 

Plastmar Reciclagem de Plásticos 
Ltda 

Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Poliergon Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico Pinhais Curitiba 

Primicia Pet LTDA ME Plástico Campo Largo Curitiba 

RECIC Reciclagem Ltda 
Plástico, Metal, 
Papel e Longa 

Vida 
Curitiba Curitiba 

Reciclados Plásticos do Brasil Ltda - 
RECIBRAS 

Plástico Rio Negro Curitiba 

Reciclagem Garcia - Curitiba Curitiba 

Reciclagem Rio Verde Plástico Colombo Curitiba 

Reciclatech Comércio e Serviços Ltda Eletrônicos Colombo Curitiba 
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Empresa Materiais Município Região 

Reciplastic Indústria e comércio de 
Plástico Ltda - ME 

Plástico Campo Largo Curitiba 

Recipoli Indústria e Comércio Ltda Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Reclipel Recuperação e Comércio de 
Plásticos Ltda - ME 

Plástico São José dos Pinhais Curitiba 

Recypack Indústria Comércio e 
Serviços Ltda - AWS Brasil 

Plástico Curitiba Curitiba 

Renoplast Indústria Renov. de 
Plásticos Ltda 

Plástico Campo Magro Curitiba 

Reuza Preservação Ambiental Plástico Campo Largo Curitiba 

Ricardo Cristiano Schwab Plásticos - 
ME 

Plástico Colombo Curitiba 

Ronplas Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico Araucária Curitiba 

Ruth Maria Guido Cavassani 

Plástico, 
Alumínio, Papel e 

Materiais 
Metálicos 

Pinhais Curitiba 

Santa Clara Papéis Papel Curitiba Curitiba 

Scalea Representações Comerciais Plástico Pinhais Curitiba 

Tap da Silva Comércio de Plástico Plástico Pinhais Curitiba 

Tecno Recycling Ltda Plástico 
Campina Grande do 

Sul 
Curitiba 

Tecnotam Embalagens Industriais 
Ltda 

- Balsa Nova Curitiba 

Tegmen Plásticos S/A – GRUPO 
KAPERSUL 

Plástico Fazenda Rio Grande Curitiba 

Tema Comércio de Pneus Pneus São José dos Pinhais Curitiba 

Testa Reciclagem Ltda ME Plástico Fazenda Rio Grande Curitiba 

Unifill Indústria Comércio de Plásticos 
Ltda 

Plástico Curitiba Curitiba 

Visão Plastic Ltda ME 
Plásticos, 

Papelão e Isopor 
São José dos Pinhais Curitiba 

W. M. Reciclagem de Plásticos - Curitiba Curitiba 

Willian Santos Papel e Plástico Curitiba Curitiba 

Wire One Recycling Comércio de 
Metais Ltda - ME 

Metais São José dos Pinhais Curitiba 

Xibiu Comércio e Reciclagem de 
Pneus 

Pneus Araucária Curitiba 
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Empresa Materiais Município Região 

Bruno Antonio dos Santos Plástico 
Santa Terezinha de 

Itaipu 
Foz do Iguaçu 

Costa Oeste Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico 
Santa Terezinha de 

Itaipu 
Foz do Iguaçu 

Krefta Tecnologia em Serviço 

Metal, Pilha, 
Bateria, 

Lâmpadas e 
Eletrônicos 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Polibol - Aprendendo Reciclar Plástico 
Santa Terezinha de 

Itaipu 
Foz do Iguaçu 

RECIBRAS Recicláveis 
Plástico, Papel, 
Vidro e Longa 

Vida 
Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Rodorocha Indústria e Comércio Ltda Plástico Medianeira Foz do Iguaçu 

Gerber Reciclagem de Plásticos Ltda Plástico Planalto Francisco Beltrão 

Incoplas Plástico 
Santa Izabel do 

Oeste 
Francisco Beltrão 

Plast Bell Ltda - EPP Sucata Plástica  Francisco Beltrão Francisco Beltrão 

Recicladora de Plásticos Guarapuava 
Ltda 

Plástico Guarapuava Guarapuava 

Replastik Plástico Guarapuava Guarapuava 

Tamboré Reciclados Ltda Plástico Guarapuava Guarapuava 

Galplast Recuperadora de Plásticos 
ME 

Plástico General Carneiro Irati 

Indústria e Comércio Dallegrave S/A Papel Irati Irati 

Milton Augusto de Oliveira Plástico Ivaiporã Ivaiporã 

Dallon Bateria Jacarezinho Jacarezinho 

Polijac Indústria e Processamento de 
Materiais Plásticos Ltda 

Plástico Jacarezinho Jacarezinho 

BAP Light Descontaminação de 
Lâmpadas Fluorescentes Ltda 

Lâmpadas Londrina Londrina 

Bothanica Soluções Ambientais Óleo Londrina Londrina 

Durapet Reciclagem de Plásticos Ltda Plástico Cambé Londrina 

Granulon Reciclagem Ltda Plástico Londrina Londrina 

Isonorte Plástico Londrina Londrina 

João Francisco (GPO) Plástico Londrina Londrina 

Marco Aurélio Cogo Plástico Cambé Londrina 

Moreno e Souza Reciclagem Ltda Plástico Londrina Londrina 
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Empresa Materiais Município Região 

Pet Parana Indústria e Comércio de 
Reciclados Ltda 

Plástico Rolândia Londrina 

Plásticos Brasilon Plástico Londrina Londrina 

Plastwisa Componentes Plásticos 
Ltda 

Plástico Londrina Londrina 

PvLon - Moagem e Recuperação de 
Plástico 

Plástico Londrina Londrina 

Reciclagem de Plásticos R. V. J. Ltda Plástico Londrina Londrina 

Reciclean Plástico Londrina Londrina 

Recividros Londrina Vidros Londrina Londrina 

Recoplas Recuperadora de Plásticos 
Ltda 

Plástico Londrina Londrina 

Tamarana Metais Ltda. Bateria Tamarana Londrina 

Telha Ondulada Life 
Papel e Longa 

Vida 
Prado Ferreira Londrina 

Trevipet Reciclagem de Plásticos 
Ltda 

Plástico Londrina Londrina 

Alumínio Perfileve Metal Maringá Maringá 

Borrachas SS Reciclagem - Maringá Maringá 

Cimflex Indústria e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Plástico Maringá Maringá 

Ibicunha 
Tubo Dental e 

Longa Vida 
Marialva Maringá 

Instituto Brasileiro para a Inovação 
Tecnológica Ambiental 

Tubo Dental e 
Longa Vida 

Marialva Maringá 

Instituto de Reciclagem para 
Preservação Ambiental - IREPAM 

Plástico Maringá Maringá 

Perfileve Alumínios Metal Maringá Maringá 

Plaspet Reciclagens Maringá Ltda Plástico Maringá Maringá 

Plásticos Monte Sião Ltda Plástico Maringá Maringá 

Plush Comércio de Papéis Ltda 
Plástico, Papel e 

Longa Vida 
Maringá Maringá 

Reciclagem de Plásticos Maringá 
Ltda - RPM 

Plástico Maringá Maringá 

Recinga Reciclagem de Plásticos 
Ltda 

Plástico Maringá Maringá 

Suplapet Plástico Maringá Maringá 

A. C. Duarte Industria de Sabão Óleo Guaratuba Paranaguá 
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Empresa Materiais Município Região 

Ekoha Sustentáveis Ltda Plástico Guaratuba Paranaguá 

RW Reciclagem 
Plástico, Papel e 

Vidro 
Pontal do Paraná Paranaguá 

Paranapet Plástico Paranavaí Paranavaí 

ACF Indústria de Embalagens Ltda - 
ME 

Plástico Pato Branco Pato Branco 

Bandeirantes Ambiental Ltda Plástico Coronel Vivida Pato Branco 

Monte Moriah Indústria de Plástico 
Ltda 

Plástico Itapejara d’Oeste Pato Branco 

Tarcio Decarli ME Plástico Coronel Vivida Pato Branco 

Puccinelli Indústria e Recuperação de 
Plásticos Ltda ME 

Plástico Plástico Pinhais 

Bethânia Plásticos - Piraí do Sul Ponta Grossa 

João Daniel da Cruz Chaves 

Materiais 
Metálicos, 

Eletrônicos, 
Lâmpadas 

Fluorescentes e 
Outros Não 

Contaminantes 

Piraí do Sul Ponta Grossa 

Suprametal Ltda Metal Ponta Grossa Ponta Grossa 

Luciane Moscaleski ME - Palmeira Ponta Grossa 

Onze Papéis Longa Vida Telêmaco Borba Telêmaco Borba 

Gaudenplast Ltda Plástico Toledo Toledo 

Plastpel Comércio de Aparas Ltda Plástico Cianorte Umuarama 

Recicla Reciclagem de Plásticos Ltda Plástico Cianorte Umuarama 

Fonte: CEMPRE, 2017; IAP, 2017. 

A região de Curitiba concentra noventa e nove (99) recicladoras, representando 

55% do total de empresas identificadas no estado. Outras regiões com maior 

concentração são Londrina com 11%, Maringá com 7% e Cascavel com 6%. 

Novamente é evidente a concentração das empresas junto aos grandes centros, junto 

às maiores gerações de resíduos, coincidindo também com a localização das 

empresas de triagem. 
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Figura 64: Localização de empresas de reciclagem no Paraná. 
Fonte: CEMPRE, 2017; IAP, 2017 

A partir do cadastro do CEMPRE e das informações obtidas nas licenças 

ambientais foi possível identificar o tipo de material processado em cento e cinquenta e 

nove (159) empresas, destas cento e nove (109) são de reciclagem exclusivamente de 

plástico, representando 68%. 

Importante ressaltar que a busca por empresas no banco de dados do IAP 

apresenta dificuldade por não ter um detalhamento específico das atividades 

desenvolvidas, em grande parte das licenças não foi possível identificar o tipo de 

material processado pelo empreendimento, por exemplo.  
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5.12.4. Compostagem 

Os dados levantados com relação a prática de compostagem nos municípios do 

Paraná referem-se a utilização da fração orgânica dos resíduos domiciliares, não 

incluem as compostagens exclusivas de resíduos provenientes da limpeza pública 

(poda, varrição e outros). 

Para este diagnóstico, obteve-se dados de trezentos e oitenta e sete (387) 

municípios, sendo que quarenta e seis (46) informaram realizar compostagem de 

alguma parcela de RSU, enquanto trezentos e quarenta e um (341) informaram não 

realizar compostagem de RSU, para doze (12) municípios não foi possível obter 

informações sobre realização de compostagem. A  Figura 65 ilustra os municípios que 

realizam compostagem.  
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Figura 65: Ocorrência de compostagem de RSU nos municípios do estado do Paraná. 

No Gráfico 33 é apresentada a ocorrência de compostagem no total de 

municípios de cada Região do PRGIRSU/PR. 
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Gráfico 33: Ocorrência de compostagem de RSU em relação ao total de municípios nas 
Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Oficinas, 2018; Questionários e Visitas, 2017; SEIRSU, 2015-2017; MP, 2015; PRGIRSU, 2013; 
PMGRS e PMSB, 2013-2017. 

Segundo informações obtidas em relação a trezentos e oitenta e sete (387) 

municípios da amostra, 12% destes utilizam a compostagem como tratamento da 

fração orgânica de RSU (Gráfico 34). A Região de Foz do Iguaçu (14) destaca-se na 

ocorrência de compostagem, com 44% dos municípios.  
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Gráfico 34: Ocorrência de compostagem de RSU nos municípios, que se tem informação, 
das Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: Oficinas, 2018; Questionários e Visitas, 2017; SEIRSU, 2015-2017; MP, 2015; PRGIRSU, 2013; 
PMGRS e PMSB, 2013-2017. 

Na Figura 66 é apresentado o pátio de compostagem operado pela Prefeitura de 

Maringá, que trata resíduos orgânicos provenientes de grandes geradores do 

município, visitado pelos profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio. 
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Figura 66: Pátio de compostagem no município de Maringá. 
Fonte: Visitas, 2017. 

Além dos dados informados pelos municípios sobre realização de compostagem, 

foram buscadas, no sistema de informações do IAP, licenças ambientais para 

atividades de tratamento de resíduos orgânicos existentes no estado. No Quadro 74 

são listadas as unidades licenciadas, tendo sido identificadas cinco (05) unidades de 

compostagem e uma (01) de biodigestão. 

Quadro 74: Identificação das unidades de tratamento de RSU licenciadas pelo IAP. 

Município Responsável Atividade 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 

Alto Paraíso Prefeitura Municipal de Alto Paraíso Compostagem 31380 13/06/2020 

Apucarana L.C. Auerbach ME Compostagem 125119 29/05/2021 

Mamborê Prefeitura Municipal de Ibiporã Compostagem 131725 23/09/2019 

Paranaguá Inei Jorge Pereira de Souza ME Compostagem 35006 22/05/2021 

São José dos 
Pinhais 

CS Bioenergia S/A Biodigestão 126641 29/06/2019 

Ivaiporã Município de Ivaiporã Compostagem 27213 15/08/2019 

Fonte: IAP, 2017. 

5.13. Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS classifica disposição final 

ambientalmente adequada como a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
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No âmbito estadual, a resolução CEMA nº 94 de 04 de Novembro de 2014 traz a 

mesma prerrogativa da PNRS, acrescentando ainda o termo “aterro sanitário”, 

resultando na expressão: disposição final ambientalmente adequada em aterros 

sanitários. 

Entretanto, a operação incorreta de um aterro sanitário pode proporcionar 

aspectos indesejáveis, o que acarreta em riscos à saúde pública e ao meio ambiente, 

além de gerar desperdício de dinheiro público investido em sua implantação. 

Com o intuito de classificar as áreas de destinação final de resíduos sólidos 

urbanos no estado do Paraná, criou-se uma metodologia com base nas visitas técnicas 

realizadas pela equipe de elaboração do PERS/PR, pelo Tribunal de Contas do Estado 

– TCE/PR e pelo Ministério Público do Paraná nos anos de 2016 e 2017 e nas diversas 

fontes de informações existentes. 

Para a realização do estudo, analisaram-se as licenças ambientais emitidas pelo 

IAP, bem como os processos de renovação do licenciamento de empreendimentos de 

disposição final de resíduos sólidos urbanos. Além disso, para realizar a classificação 

das áreas de disposição final de RSU como adequadas ou inadequadas também foram 

levados em consideração os dados constantes no Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS (2016) e as respostas obtidas no questionário do PERS/PR. 

O Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Estado do Paraná publicado pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP em 2017, 

também foi utilizado. Entretanto, ressalta-se que em reunião realizada entre a equipe 

de elaboração do PERS/PR e o IAP, foi informado que o documento recém-divulgado 

possui imprecisões, assim sendo, esse foi utilizado como referência somente quando 

ocorreu falta de informações nas demais fontes acima mencionadas.  

Muitas vezes, em casos em que não foram encontradas as licenças ambientais, 

ou então, as informações disponíveis em várias fontes eram divergentes, foi realizada 

pela equipe do Consórcio Consultor consulta direta com os responsáveis pelas áreas 

de disposição final de resíduos sólidos urbanos dos municípios, por meio de ligação 

telefônica. 
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Além disso, a equipe de elaboração do PERS/PR solicitou ao IAP que enviasse 

um pedido para que os empreendimentos privados recebedores de RSU, listassem 

quais os municípios que enviam seus resíduos e as respectivas quantidades recebidas. 

O IAP fez isso por meio de um e-mail o qual apenas quatro (04) empreendimentos 

responderam: Pedreira Ingá, Hera Sul, Sanetran e Ecovale. 

Ressalta-se que para obter um panorama mais próximo possível à realidade, 

quanto à disposição final de RSU no Paraná, o ideal seria que todos os municípios do 

estado fossem visitados, entretanto, tal atividade não fez parte do escopo do PERS/PR. 

Assim, a partir das informações consolidadas em consenso com o IAP, foi realizada a 

comparação de informações provenientes das diversas fontes, na qual foi possível 

identificar casos e particularidades semelhantes, as quais foram agrupadas em oito 

(08) classes a fim de enquadrar a disposição final adotada por cada município e as 

unidades de disposição final de resíduos sólidos urbanos, as quais são elencadas no 

Quadro 75 e descritas detalhadamente nos subitens a seguir. 

Quadro 75: Classificação das áreas em operação de disposição final de resíduos sólidos 
urbanos. 

Classificação Descrição 

ADEQUADA 

A 
Área de disposição final (Aterro Sanitário) com licença de 

operação - LO válida 

B 

Área de disposição final (Aterro Sanitário) com licença de 
operação - LO vencida, entretanto, o empreendimento 

solicitou pedido de renovação com antecedência mínima 
de 120 dias da expiração do seu prazo de validade fixado 

na respectiva licença, conforme Resolução CEMA nº 
65/2008 

INADEQUADA 

A 
Área de disposição final com algum tipo de inadequação 
na operação, constatado por meio de visita técnica das 

equipes do PERS/PR, TCE/PR ou MP/PR 

B 
Área de disposição final com licença de operação - LO, 

mas com alguma menção a aterro controlado 

C 

Área de disposição final licenciada como aterro sanitário, 
com licença de operação - LO vencida e sem pedido de 
renovação ou com o pedido de renovação realizado sem 
antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu 

prazo de validade fixado na respectiva licença, conforme 
Resolução CEMA nº 65/2008 
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Classificação Descrição 

D 
Área de disposição final operando com licença prévia - LP, 

licença de instalação - LI ou renovação da licença de 
instalação - RLI 

E 

Área de disposição final classificada como Aterro 
Controlado ou Lixão no Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado 
do Paraná publicado pelo Instituto Ambiental do Paraná – 

IAP em 2017 

NÃO FOI 
POSSÍVEL 

CLASSIFICAR 
- 

Informações disponíveis são divergentes, não foi 
encontrada licença e o Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado 
do Paraná classifica como aterro sanitário 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2018. 

O fluxograma apresentado na Figura 67 a seguir apresenta as diretrizes 

seguidas para a classificação de cada município do estado com relação à disposição 

final de resíduos sólidos urbanos adotada.  
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Figura 67: Fluxograma de diretrizes para classificação de municípios quanto a adequabilidade da sua disposição final de resíduos sólidos urbanos. 
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5.13.1. Situação de disposição final nos municípios 

A seguir é apresentada em detalhes cada classificação utilizada para enquadrar 

os municípios do estado do Paraná segundo sua disposição final de resíduos sólidos 

urbanos. 

Adequada – A 

Foram enquadradas como “Adequada – A” as áreas de disposição final de 

resíduos sólidos urbanos, licenciadas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

como “aterro sanitário” e com licença de operação - LO válida. Ressalta-se que o 

estudo foi realizado no mês de março/2018, para tanto, as licenças válidas até o 

mês de abril/2018 ainda foram consideradas como vigentes. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, duzentos e seis 

(206) destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como 

“Adequada – A”, ou seja, 51,6% dos municípios do estado, que representam 57,9% 

da população total do estado. 

O Quadro 76 a seguir apresenta as setenta e duas (72) áreas licenciadas e 

classificadas como “Adequada – A”, bem como os municípios que enviam seus 

resíduos sólidos urbanos para estas áreas, ressalta-se que cinquenta e uma (51) 

áreas licenciadas pertencem a municípios, treze (13) são de empresas privadas, três 

(03) delas localizadas no estado de Santa Catarina, três (03) de economia mista e 

cinco (05) são áreas que pertencem a municípios e que atendem consórcios 

municipais. 

Ressalta-se que a Sanepar, sociedade de economia mista e de capital aberto, 

controlada pelo estado do Paraná, possui três (03) aterros licenciados, os quais 

foram aqui considerados como natureza jurídica de economia mista. 
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Quadro 76: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Adequada – A. 

Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Ambiental Sul 
Brasil 

RLO – 

126354–R1 
12/07/2019 Sarandi 05 

Corumbataí do 
Sul 

Privada 

Floraí 

Mandaguaçu 

Sarandi 

Kaloré 

CETRIC 
LAO – 

5311/2014 
08/08/2018 Chapecó/SC 09 

Altamira do 
Paraná 

Privada 

Bom Sucesso do 
Sul 

Campina do 
Simão 

Honório Serpa 

Mangueirinha 

Mariópolis 

Pinhão 

Rio Bonito do 
Iguaçu 

Diamante d'Oeste 

Hera Sul 
LAO – 

10801/2013 
11/07/2018 

Rio 
Negrinho/SC 

01 Agudos do Sul Privada 

MTX Construtora 
LTDA-ME 

RLO – 
32065 

19/09/2018 Piraí do Sul 07 

Carambeí 

Privada 

Fernandes 
Pinheiro 

Guamiranga 

Imbituva 

Prudentópolis 

Teixeira Soares 

Tibagi 

Limpeza e RLO – 25/05/2021 Dois Vizinhos 09 Inácio Martins Privada 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Conservação 
PEMA - LTDA 

125171-R1 Coronel 
Domingos Soares 

Verê 

Pinhal de São 
Bento 

Boa Esperança 
do Iguaçu 

Cruzeiro do 
Iguaçu 

Dois Vizinhos 

Renascença 

São Jorge 
d'Oeste 

LO - 133527 10/07/2019 
Laranjeiras 

do Sul 
01 

Laranjeiras 

do Sul 
Privada 

Luiz Francisco 
Antunes de Lima 

e Cia Ltda – 
Ecovale 

RLO – 

132030-R1 
09/10/2019 

União da 
Vitória 

03 

Cruz Machado 

Privada Paula Freitas 

Paulo Frontin 

Kurica Ambiental 
S/A 

RLO - 
28072 

10/05/2019 Londrina 03 

Tamarana 

Privada Barbosa Ferraz 

Quinta do Sol 

Sabiá Ecológico 
RLO – 
12315 

10/08/2020 
Nova 

Esperança do 
Sudoeste 

42 

Ampére 

Privada 

Ângulo 

Araruna 

Barracão 

Bela Vista da 
Caroba 

Boa Vista da 
Aparecida 

Bom Jesus do 
Sul 

Campina da 
Lagoa 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Candói 

Capanema 

Capitão Leônidas 
Marques 

Catanduvas 

Clevelândia 

Corbélia 

Enéas Marques 

Farol 

Flor da Serra do 
Sul 

Foz do Jordão 

Guaraniaçu 

Ibema 

Itapejara d'Oeste 

Janiópolis 

Lindoeste 

Luiziana 

Manfrinópolis 

Marmeleiro 

Nova Esperança 
do Sudoeste 

Nova Laranjeiras 

Nova Prata do 
Iguaçu 

Pérola d'Oeste 

Planalto 

Porto Barreiro 

Pranchita 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Quarto 
Centenário 

Roncador 

Salgado Filho 

Salto do Lontra 

Santa Izabel do 
Oeste 

Santo Antônio do 
Sudoeste 

Sulina 

Três Barras do 
Paraná 

Vitorino 

SANEPAR 

RLO – 

136575-R1 
14/01/2020 Cianorte 05 

Cianorte 

Economia 
Mista 

Guaporema 

Indianópolis 

São Tomé 

Terra Boa 

RLO - 
129349 

22/08/2019 Apucarana 01 Apucarana 
Economia 

Mista 

RLO - 
132972 

31/10/2019 
Cornélio 
Procópio 

01 Cornélio Procópio 
Economia 

Mista 

SANETRAN 
RLO – 
126530 

27/06/2019 Assaí 09 

Assaí 

Privada 

Cafeara 

Nova América da 
Colina 

Nova Fátima 

Rancho Alegre 

Santa Amélia 

São Sebastião da 
Amoreira 

Sertaneja 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Uraí 

SELUMA - 
Serviço de 

Limpeza Urbana 
de Mafra - Grupo 

Serrana 
Engenharia 

LAO – 
5105/2014 

01/08/2018 Mafra/SC 07 

Antônio Olinto 

Privada 

Campo do 
Tenente 

Mallet 

Rebouças 

Rio Azul 

Rio Negro 

São João do 
Triunfo 

Terra Norte 
Engenharia 

Ambiental LTDA 

RLO - 
22389 

26/12/2019 Apucarana 05 

Fênix 

Privada 

Nova Cantu 

Borrazópolis 

Califórnia 

Rosário do Ivaí 

Paraná 
Ambiental 

Gestão  

Global de 
Resíduos LTDA 

RLO - 
137769-R1 

28/02/2022 Cascavel 01 Cafelândia Privada 

Consórcio 
Intermunicipal 

para Aterro 
Sanitário - CIAS - 

Curiúva 

RLO - 
20688 

05/05/2019 Curiúva 03 

Curiúva 

Pública - 
Consórcio 

Figueira 

Sapopema 

Consórcio 
Intermunicipal 

para Aterro 
Sanitário - CIAS - 
Joaquim Távora 

RLO - 
125120 

26/05/2019 
Joaquim 
Távora 

06 

Conselheiro 
Mairinck 

Pública - 
Consórcio 

Guapirama 

Joaquim Távora 

Jundiaí do Sul 

Quatiguá 

Consórcio LO - 34351 27/06/2018 Japira 06 Ibaiti Pública - 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Intermunicipal 
para Aterro 

Sanitário - CIAS - 
Japira 

Jaboti Consórcio 

Japira 

Pinhalão 

Siqueira Campos 

Tomazina 

Consórcio 
Intermunicipal 

Caiuá Ambiental 
- CICA - 

Paranavaí 

RLO – 

138476-R1 
19/03/2020 Paranavaí 08 

Alto Paraná 

Pública - 
Consórcio 

Mirador 

Nova Aliança do 
Ivaí 

Paranavaí 

Presidente 
Castelo Branco 

São Carlos do 
Ivaí 

Tamboara 

Inajá 

ESTRE 
Ambiental 

 

LO - 22230 26/12/2019 
Fazenda Rio 

Grande 
22 

Adrianópolis 

Privada 

Almirante 
Tamandaré 

Araucária 

Bocaiúva do Sul 

Campina Grande 
do Sul 

Campo Largo 

Campo Magro 

Colombo 

Contenda 

Curitiba 

Fazenda Rio 
Grande 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Itaperuçu 

Mandirituba 

Piên 

Pinhais 

Piraquara 

Quatro Barras 

Quitandinha 

São José dos 
Pinhais 

Tijucas do Sul 

Tunas do Paraná 

Rio Branco do  

Sul 
Privada 

Aterro Municipal LO - 34634 13/10/2018 Arapongas 01 Arapongas Pública 

Aterro Municipal LO - 31146 08/05/2018 Cambará 01 Cambará Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
10718 

26/12/2019 Cambira 01 Cambira Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
11364 

02/09/2018 Lapa 01 Lapa Pública 

Aterro Municipal LO - 34380 11/07/2018 Amaporã 01 Amaporã Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
27275 

24/08/2018 Douradina 01 Douradina Pública 

Aterro Municipal LO - 32695 15/05/2018 Ivaté 01 Ivaté Pública 

Aterro Municipal RLO - 960 25/07/2018 Lobato 01 Lobato Pública 

Aterro Municipal RLO - 8393 02/01/2019 Tapira 01 Tapira Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
20377 

11/07/2019 Umuarama 01 Umuarama Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
26819 

25/07/2018 Uniflor 01 Uniflor Pública 

Aterro Municipal LO - 34804 03/01/2019 Alto Paraíso 01 Alto Paraíso Pública 

Aterro Municipal LO - 33077 11/04/2019 Mariluz 01 Mariluz Pública 

Aterro Municipal LO - 35160 07/08/2019 
Bela Vista do 

Paraíso 
01 

Bela Vista do 
Paraíso 

Pública 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Aterro Municipal LO - 34186 02/05/2018 
Boa Ventura 

de São 
Roque 

01 
Boa Ventura de 

São Roque 
Pública 

Aterro Municipal LO - 34632 11/10/2022 
Santa 

Mariana 
01 Santa Mariana Pública 

Aterro Municipal RLO - 8104 11/04/2019 Alto Piquiri 01 Alto Piquiri Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

133085-R1 
31/10/2019 Icaraíma 01 Icaraíma Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
23110 

21/10/2020 Arapoti 01 Arapoti Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
26563 

30/08/2018 
Ariranha do 

Ivaí 
01 Ariranha do Ivaí Pública 

Aterro Municipal LO - 34998 18/05/2019 
Cândido de 

Abreu 
01 

Cândido de  

Abreu 
Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
13110 

25/04/2021 
Saudade do 

Iguaçu 
01 

Saudade do 
Iguaçu 

Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

132613-R1 
13/10/2019 Japurá 01 Japurá Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
24427 

06/09/2018 Jardim Alegre 01 Jardim Alegre Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
16759 

05/06/2019 Matelândia 01 Matelândia Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
30279 

20/09/2018 Mato Rico 01 Mato Rico Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

132082-R1 
19/09/2021 

Mauá da 
Serra 

01 Mauá da Serra Pública 

Aterro Municipal 
RLO – 
11369 

25/08/2019 
Nova 

Londrina 
01 Nova Londrina Pública 

Aterro Municipal LO - 34346 23/06/2018 Nova Tebas 01 Nova Tebas Pública 

Aterro Municipal RLO - 5813 04/07/2019 Palmas 01 Palmas Pública 

Aterro Municipal LO - 31571 16/07/2020 Pato Branco 01 Pato Branco Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

127106-R1 
05/07/2019 Perobal 01 Perobal Pública 

Aterro Municipal 
LOR - 
34433 

26/07/2018 
Planaltina do 

Paraná 
01 

Planaltina do 
Paraná 

Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

573410 
19/09/2018 

São João do 
Ivaí 

01 São João do Ivaí Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

134976-R1 
14/12/2019 

São Jorge 

do Patrocínio 
02 

São Jorge  

do Patrocínio 
Pública 
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Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Esperança Nova 

Aterro Municipal LO - 12449 05/06/2019 
Serranópolis 

do Iguaçu 
01 

Serranópolis do 
Iguaçu 

Pública 

Aterro Municipal LO - 27110 13/07/2019 
Cruzeiro do 

Oeste 
01 

Cruzeiro do 
Oeste 

Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
11168 

24/04/2018 
Francisco 

Beltrão 
01 Francisco Beltrão Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
27213 

15/08/2019 Ivaiporã 01 Ivaiporã Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
12473 

05/07/2019 Missal 01 Missal Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
10390 

25/05/2020 
Santa 

Terezinha de 
Itaipu 

01 
Santa Terezinha 

de Itaipu 
Pública 

Aterro Municipal RLO - 8440 29/08/2020 
Telêmaco 

Borba 
02 

Imbaú 
Pública 

Telêmaco Borba 

Aterro Municipal RLO - 3131 03/03/2019 Xambrê 01 Xambrê Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

130267 
08/09/2019 Bandeirantes 01 Bandeirantes Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 

129986-R1 
01/09/2019 Palmital 01 Palmital Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
19144 

04/07/2019 Palotina 01 Palotina Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
24713 

05/04/2019 Iporã 01 Iporã Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
31219 

06/10/2018 Maria Helena 01 Maria Helena Pública 

Aterro Municipal RLO 7548 26/04/2019 Rolândia 01 Rolândia Pública 

Aterro Municipal 
RLO - 
22637 

06/07/2018 Guarapuava 01 Guarapuava Pública 

Aterro Municipal 
– Serviço 
Autônomo 

Municipal de 
Água e Esgoto - 

SAMAE  

LAS - 4568 03/04/2019 Ibiporã 01 Ibiporã Pública 

LO = Licença de Operação; RLO = Renovação da Licença de Operação; LOR = Licença de Operação de 
Regularização. 

A Figura 68 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para uma área classificada como “Adequada – A”. 
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*Ressalta-se que a SANEPAR é uma sociedade de economia mista e possui 03 aterros licenciados. 

Figura 68: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Adequada – A”. 

A Figura 69 a seguir apresenta as áreas de disposição final de resíduos 

classificadas como “Adequada - A” de empreendimentos privados, as quais foram 

visitadas pela equipe técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 
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PEMA – Dois Vizinhos 

 

ECOVALE – União da Vitória 

 

SANEPAR - Cianorte 

 

SANETRAN - Assaí 

 

Figura 69: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
“Adequada - A”, de empreendimentos privados e de economia mista (Sanepar). 

A Figura 70 a seguir apresenta as áreas de disposição final de resíduos 

classificadas como “Adequada - A” de Consórcios Intermunicipais, as quais receberam 

as visitas técnicas da equipe do Consórcio – Consultor do PERS/PR. 
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CIAS Curiúva 

 

CICA Paranavaí 

 

Figura 70: Áreas de disposição final de resíduos classificadas como "Adequada - A", de 
consórcios intermunicipais. 

A Figura 71 a seguir apresenta as áreas de disposição final de resíduos 

classificadas como “Adequada - A” de natureza municipal, visitadas pela equipe técnica 

do PERS/PR. 
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Lapa 

 

Umuarama 

 

Pato Branco 

 

Telêmaco Borba 

 

Guarapuava 

 

Missal 

 

Figura 71: Áreas de disposição final de resíduos classificadas como “Adequada A”, de 
natureza pública - municipal. 
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Adequada – B 

A resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA nº 065 de 01 de 

Julho de 2008 dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e 

procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou 

modificadoras do meio ambiente. Assim, o § 3º do Art. 3º desta resolução traz: 

“A renovação das Licenças de Instalação (LI) e de Operação (LO) de 
empreendimento, atividade ou obra, bem como de Licença Ambiental 
Simplificada (LAS) e Autorização Ambiental (AA) deverá ser requerida com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de 
validade fixado na respectiva licença ou autorização, ficando este prazo de 
validade automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do IAP.” 

Desta forma, foram enquadradas como “Adequada – B” as áreas de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos, licenciadas como “aterro sanitário” pelo Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP, que estão com a licença de operação - LO vencida, mas 

que tiveram o pedido de renovação solicitado com antecedência mínima de cento e 

vinte (120) dias da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva licença. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, dezoito (18) 

destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como “Adequada – 

B”, ou seja, 4,5% dos municípios do estado, que representam 8,5% da população total. 

O Quadro 77 a seguir apresenta as três (03) áreas licenciadas e classificadas 

como “Adequada – B”, bem como os municípios que enviam seus resíduos sólidos 

urbanos para estas áreas, ressalta-se que uma área licenciada pertence a município, e 

duas (02) são empreendimentos privados. 

Quadro 77: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Adequada – B. 

Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Nº do 
Processo de 

Renovação 

Localizaç
ão da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Pedreira 
Ingá 

Indústria e 
Comércio 

LTDA 

LO - 24940 14/11/2017 14.673.612-2 Maringá 14 

Cruzeiro do 
Sul 

Privada 

Floresta 

Flórida 

Iguaraçu 

Itaguajé 



  
 

 

399 

 
399 

Nome 
Tipo e Nº 

da Licença 
Validade 

Nº do 
Processo de 

Renovação 

Localizaç
ão da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Maringá 

Munhoz de 
Melo 

Nossa 
Senhora das 

Graças 

Nova 
Esperança 

Ourizona 

Paranacity 

Paranapoema 

Peabiru 

São Jorge do 
Ivaí 

JM 
Tratamento 
de Resíduos 

LTDA 

RLO - 
16324 

18/12/2016 14.188.977-0 Paranaguá 03 

Antonina 

Privada Morretes 

Paranaguá 

Aterro 
Municipal 

LO - 10720 20/11/2014 14.887.316-0 
Foz do 
Iguaçu 

01 
Foz do 

Iguaçu 
Pública 

* LO = Licença de Operação; RLO = Renovação da Licença de Operação 

A Figura 72 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas classificadas como “Adequada – B”. 
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Figura 72: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Adequada – B”. 

A Figura 73 a seguir apresenta as áreas de disposição final de resíduos 

classificadas como “Adequada - B” de empreendimentos privados, as quais receberam 

as visitas técnicas da equipe do PERS/PR. 
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Maringá – Pedreira Ingá 

 

Paranaguá – JM 

 

Figura 73: Áreas de disposição final de resíduos classificadas como "Adequada B", de 
empreendimentos privados. 

A Figura 74 a seguir apresenta a área de disposição final de resíduos 

classificadas como “Adequada B” de natureza pública (municipal), que foi visitada pela 

equipe do Consórcio – Consultor do PERS/PR. 

Foz do Iguaçu 

 

Figura 74: Área de disposição final de resíduos classificadas como "Adequada - B" de 
natureza pública -municipal. 

Inadequada – A 

Para a elaboração do panorama de resíduos sólidos do PERS/PR sessenta e 

seis (66) municípios foram visitados, além disso, no ano de 2017 o Tribunal de Contas 

do Estado – TCE/PR realizou um trabalho de auditoria sobre gestão de resíduos 

sólidos urbanos no estado do Paraná, no qual visitou e auditou doze (12) municípios. 
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Além disso, a fim de colaborar com o diagnóstico do PERS/PR, o Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente – 

CAOPMA do Ministério Público – MP/PR disponibilizou a equipe de elaboração do 

PERS/PR relatórios de vistorias referentes aos anos de 2010 a 2016. Considerando o 

fato de que a condição de um aterro sanitário pode ser modificada rapidamente devido 

à má operação, apenas os relatórios de 2016 foram considerados para a classificação 

de áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

Assim, quando foi identificado algum tipo de inadequação na operação, 

constatado por meio de visita técnica das equipes do PERS/PR, TCE/PR ou CAOPMA, 

tais como presença de catadores trabalhando no local, falta de cerca no entorno, falta 

de impermeabilização de base, ausência de tratamento de chorume, inexistência de 

cobertura dos resíduos, a área foi classificada como “Inadequada – A”. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, trinta (30) destinam 

seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como “Inadequada – A”, ou 

seja, 7,5% dos municípios do estado, que representam 7,2% da população total do 

estado. 

O Quadro 78 apresenta as áreas classificadas como “Inadequada – A”, bem 

como os municípios que enviam seus resíduos sólidos urbanos para estas áreas, 

ressalta-se que vinte e sete (27) áreas são pertencentes a municípios e apenas uma, é 

de natureza pública operada por ação consorciada, a área do CIAS Pontal do Paraná – 

Matinhos, localizada no litoral do estado. 

Destaca-se que das vinte e oito (28) áreas classificadas como Inadequada – A, 

sete (07) possuem licença de operação, renovação de licença de operação, licença de 

operação de regularização ou pedido de renovação válidos.  

Quadro 78: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Inadequada – A. 

Tipo e Nº da 
Licença 

Validade 
Localização da 

área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

RLO - 2255 08/12/2012 Pontal do Paraná 02 
Matinhos Pública - 

Consórcio 
Pontal do Paraná 

- - Anahy 01 Anahy Pública 
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Tipo e Nº da 
Licença 

Validade 
Localização da 

área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

- - Braganey 01 Braganey Pública 

LO - 34951 24/04/2019 Brasilândia do Sul 01 Brasilândia do Sul Pública 

- - Carlópolis 01 Carlópolis Pública 

RLO - 18969 31/07/2020 Chopinzinho 01 Chopinzinho Pública 

LOR - 34907 29/03/2021 Coronel Vivida 01 Coronel Vivida Pública 

- - Faxinal 01 Faxinal 
Pública 

LO - 15977 27/05/2011 Florestópolis 01 Florestópolis 
Pública 

LO - 26442 RLO - 
135539 

06/06/2017 Godoy Moreira 01 Godoy Moreira 
Pública 

LI - 2378 25/11/2006 Guaraci 01 Guaraci 
Pública 

LO - 91323680 09/08/2013 Iguatu 01 Iguatu Pública 

LO - 10234 17/02/2012 Irati 01 Irati Pública 

LO - 9594 09/01/2008 Jacarezinho 01 Jacarezinho Pública 

LO - 13545 24/05/2010 Jaguapitã 01 Jaguapitã Pública 

RLO - 12942 29/08/2018 Laranjal 01 Laranjal Pública 

LO - 34704 16/11/2018 Manoel Ribas 01 Manoel Ribas Pública 

- - Marumbi 01 Marumbi Pública 

RLO - 56127740 28/10/2013 Ortigueira 01 Ortigueira Pública 

LO- 18408 28/04/2013 Palmeira 02 
Palmeira Pública 

Porto Amazonas Pública 

- 03/04/2013 Primeiro de Maio 01 Primeiro de Maio Pública 

LO - 11752 17/08/2008 Ramilândia 01 Ramilândia Pública 

LO - 27996 26/12/2014 
Reserva do 

Iguaçu 
01 Reserva do Iguaçu 

Pública 

- - Sengés 01 Sengés Pública 

RLO - 6180 25/05/2018 Sertanópolis 01 Sertanópolis Pública 

LP - 36735 31/03/2015 Terra Rica 01 Terra Rica Pública 

AAP - 26788 08/10/2010 Ponta Grossa 01 Ponta Grossa Pública 

RLO – 6977 18/11/2017* Guaíra 01 Guaíra Pública 

LO = Licença de Operação; RLO = Renovação da Licença de Operação; LOR = Licença de Operação de 
Regularização; LI = Licença de Instalação; AAP = Autorização Ambiental 

*Pedido de renovação realizado dentro do prazo de 120 dias antes do vencimento da RLO. 
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A Figura 75 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas classificadas como “Inadequada – A”. 

 

Figura 75: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Inadequada – A”. 

A Figura 76 a seguir apresenta a área de disposição final de resíduos 

classificada como “Inadequada - A” do consórcio intermunicipal de Pontal do Paraná, a 

qual foi visitada pela equipe do Consórcio EnvEx-Engebio. 
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Figura 76: Área de disposição final de resíduos do CIAS de Pontal do Paraná, 
classificada como “Inadequada - A”. 

A Figura 77 a seguir apresenta as áreas de disposição final de resíduos 

classificadas como “Inadequada - A” de natureza pública (municipal), as quais foram 

visitadas pela equipe técnica do PERS/PR. 
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Brasilândia do Sul 

 

Faxinal 

 

Irati 

 

Terra Rica 

 

Manoel Ribas 

 

Ortigueira 
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Jacarezinho 

 

Ponta Grossa 

 

Figura 77: Áreas de disposição final de resíduos classificadas como “Inadequada - A” de 
natureza pública - municipal. 

Inadequada – B 

Como já citado anteriormente, para realizar a classificação das áreas de 

disposição final de resíduos sólidos urbanos, foram consultadas as licenças ambientais 

do IAP. Nesse levantamento foram identificadas algumas licenças de áreas para 

disposição final como aterro controlado. Ressalta-se que segundo a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos somente aterros sanitários são adequados, assim, licenças de 

operação - LO com alguma menção a aterro controlado foram classificadas como 

“Inadequada-B”. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, dez (10) destinam 

seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como “Inadequada – B”, ou 

seja, 2,5% dos municípios do estado, que representam 1,1% da população total do 

estado. 

O Quadro 79 apresenta as áreas classificadas como “Inadequada – B”, bem 

como os municípios que enviam seus resíduos sólidos urbanos para estas áreas, 

ressalta-se que todas as áreas são pertencentes a municípios, não há nenhuma área 

nessa classe de natureza jurídica privada. 
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Quadro 79: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Inadequada – B. 

Tipo e Nº da 
Licença 

Validade 
Localização da 

área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

LO - 18180 24/03/2011 Astorga 01 Astorga Pública 

RLO - 8860 12/12/2018 Bituruna 01 Bituruna Pública 

RLO - 30162 30/06/2018 Boa Esperança 01 Boa Esperança Pública 

RLO - 11972 16/04/2014 
Engenheiro 

Beltrão 
01 Engenheiro Beltrão 

Pública 

RLO - 131072-R1 22/09/2019 Juranda 01 Juranda Pública 

RLO - 244 04/10/2014 Mamborê 01 Mamborê Pública 

LO - 28803 04/12/2016 
Rancho Alegre 

d'Oeste 
01 

Rancho Alegre 
d'Oeste 

Pública 

LO - 3093 15/04/2017 Realeza 01 Realeza Pública 

LO - 8672 29/09/2007 
São Pedro do 

Paraná 
01 

São Pedro do 
Paraná 

Pública 

RLO - 128639-R1 04/08/2018 Ubiratã 01 Ubiratã Pública 

A Figura 78 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas classificadas como “Inadequada – B”. 
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Figura 78: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Inadequada – B”. 
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Inadequada – C 

Como já citado anteriormente, a Resolução CEMA nº 65/2008 estabelece que o 

pedido de renovação das licenças ambientais seja solicitado com antecedência mínima 

de cento e vinte (120) dias da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva 

licença.  

Assim, áreas licenciadas como aterro sanitário, com licença de operação - LO 

vencida e sem pedido de renovação ou com o pedido de renovação realizado sem 

antecedência mínima de cento e vinte (120) dias da expiração do seu prazo de 

validade foram classificadas como Inadequada – C. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, setenta e seis (76) 

destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como “Inadequada – 

C”, ou seja, 19% dos municípios do estado, que representam 14,5% da população total 

do estado. 

O Quadro 80 apresenta as áreas classificadas como “Inadequada – C”, bem 

como os municípios que enviam seus resíduos sólidos urbanos para estas áreas, 

ressalta-se que sessenta e cinco (65) áreas pertencem a municípios, três (03) são de 

empresas privadas, e uma área de destinação final com ações consorciadas. 

Quadro 80: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Inadequada – C. 

Nome 
Tipo e Nº da 

Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

KB Reciclados LO - 5647 27/10/2011 Pato Bragado 04 

Entre Rios do 
Oeste 

Privada Pato Bragado 

Quatro Pontes 

Tupãssi 

Sidnei Ivan 
Weiss - ME  

LO - 28205; 19/08/2014 Mercedes 02 

Mercedes 

Privada 

Nova Santa Rosa 

SIX - 
Petrobrás 

AAP - 130942 29/09/2018 
São Mateus do 

Sul 
01 

São Mateus do 
Sul 

Privada 



  
 

 

411 

 
411 

Nome 
Tipo e Nº da 

Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

CODREN LO - 33946 04/01/2018 
Santana do 

Itararé 
02 

Santana do 
Itararé Pública - 

Consórcio São José da Boa 
Vista 

Aterro 
Municipal 

LO -21468 24/06/2016 
São Pedro do 

Ivaí 
01 São Pedro do Ivaí Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 
86212584 

04/12/2017 Arapuã 01 Arapuã Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 5673 14/09/2006 
Assis 

Chateaubriand 
01 

Assis 
Chateaubriand 

Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 21308 02/02/2018 Cafezal do Sul 01 Cafezal do Sul Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 19300 05/08/2013 Campo Bonito 01 Campo Bonito Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 22692 15/01/2012 
Diamante do 

Norte 
01 

Diamante do 
Norte 

Pública 

Aterro 
Municipal 

RLI - 3945 25/08/2019 Doutor Ulysses 01 Doutor Ulysses Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 16101 02/08/2014 
Espigão Alto 

do Iguaçu 
02 

Espigão Alto do 
Iguaçu 

Pública 

Quedas do Iguaçu Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 7401 28/05/2016 
Francisco 

Alves 
01 Francisco Alves Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 25899 30/10/2017 Goioerê 01 Goioerê Pública 

Lixão LO - 16729 01/09/2010 Goioxim 01 Goioxim Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 33566 27/08/2017 Guairaçá 01 Guairaçá Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 31608 23/07/2016 Guaraqueçaba 01 Guaraqueçaba Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 12599 15/12/2008 
Iracema do 

Oeste 
01 Iracema do Oeste Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 18857 26/06/2011 Ivaí 01 Ivaí Pública 

Aterro 
Municipal 

AAP - 32719 30/01/2015 Jaguariaíva 01 Jaguariaíva Pública 

Aterro LO - 7773 02/07/2017 Jandaia do Sul 01 Jandaia do Sul Pública 
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Nome 
Tipo e Nº da 

Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Municipal 

Aterro 
Municipal 

LO - 8681 13/03/2011 Jesuítas 01 Jesuítas Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 16336 15/09/2016 Jussara 01 Jussara Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 33133 27/04/2017 Lunardelli 01 Lunardelli Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 25931 16/07/2016 Lupionópolis 01 Lupionópolis Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 8169 18/08/2014 Maripá 01 Maripá Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 12225 28/05/2015 Medianeira 01 Medianeira Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 12457 11/07/2015 Moreira Sales 01 Moreira Sales Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 29826 09/10/2017 Paiçandu 01 Paiçandu Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 25858 24/03/2017 
Paraíso do 

Norte 
01 Paraíso do Norte Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 6500 24/01/2008 Porecatu 01 Porecatu Pública 

Aterro 
Municipal 

LOR - 33003 06/04/2017 
Querência do 

Norte 
01 

Querência do 
Norte 

Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 5959 29/06/2013 Rondon 01 Rondon Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 11622 10/08/2008 
São Pedro do 

Iguaçu 
01 

São Pedro do 
Iguaçu 

Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 5463 05/01/2018 
Tuneiras do 

Oeste 
01 Tuneiras do Oeste Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 29841 05/01/2018 Pérola 01 Pérola Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 8225 09/08/2017 Toledo 01 Toledo Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 33614 14/09/2017 
União da 

Vitória 
01 União da Vitória Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 25160 12/12/2013 
Marechal 
Cândido 
Rondon 

01 
Marechal Cândido 

Rondon 
Pública 



  
 

 

413 

 
413 

Nome 
Tipo e Nº da 

Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Aterro 
Municipal 

LO - 
55165256 

22/03/2014 Castro 02 

Castro Pública 

Piraí do Sul Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 9285 01/02/2018 Altônia 01 Altônia Pública 

Aterro 
Municipal 

RLI - 130604 04/09/2019 Campo Mourão 01 Campo Mourão Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 33379 01/07/2017 
General 
Carneiro 

01 General Carneiro Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 26058 03/06/2016 Cascavel 01 Cascavel Pública 

Lixão RLO - 5599 07/01/2016 
Alvorada do 

Sul 
01 Alvorada do Sul Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 32285 27/10/2016 
Barra do 
Jacaré 

01 Barra do Jacaré Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 22172 25/04/2016 
Nova Santa 

Bárbara 
01 

Nova Santa 
Bárbara 

Pública 

Aterro 
Municipal 

LO 30478 13/01/2017 Pitangueiras 01 Pitangueiras Pública 

Aterro 
Municipal 

LO 33324 17/06/2017 Ribeirão Claro 01 Ribeirão Claro Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 9797 25/09/2013 
Ribeirão do 

Pinhal 
01 Ribeirão do Pinhal Pública 

Aterro 
Municipal 

LO 26892 08/08/2016 Sabáudia 01 Sabáudia Pública 

Aterro 
Municipal 

LO – 33187 07/05/2017 
Santo Antônio 

do Paraíso 
01 

Santo Antônio do 
Paraíso 

Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 5715 20/09/2006 Cantagalo 01 Cantagalo Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 3246 10/04/2013 
Centenário do 

Sul 
01 Centenário do Sul Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 23226 15/04/2012 Cidade Gaúcha 01 Cidade Gaúcha Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 5535 23/11/2008 Congonhinhas 01 Congonhinhas Pública 
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Nome 
Tipo e Nº da 

Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Aterro 
Municipal 

LO - 17083 15/10/2012 
Doutor 

Camargo 
01 Doutor Camargo Pública 

Aterro 
Municipal 

AAP - 32458 04/10/2012 Guaratuba 01 Guaratuba Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 24893 07/11/2013 Itaúna do Sul 01 Itaúna do Sul Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 5995 05/11/2006 Jataizinho 01 Jataizinho Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 7507 25/05/2007 Leópolis 01 Leópolis Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 21424 05/10/2014 Loanda 01 Loanda Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 2967 25/11/2012 Marialva 01 Marialva Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 862143 25/10/2015 
Marilândia do 

Sul 
01 Marilândia do Sul Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 7527 27/05/2007 Marilena 01 Marilena Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 
81582184 

23/04/2011 
Santa Cecília 

do Pavão 
01 

Santa Cecília do 
Pavão 

Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 3189 29/04/2013 
Santo Antônio 

da Platina 
01 

Santo Antônio da 
Platina 

Pública 

Aterro 
Municipal 

RLO - 
55629056 

07/04/2011 
São Jerônimo 

da Serra 
01 

São Jerônimo da 
Serra 

Pública 

Aterro 
Municipal 

LO - 7141 10/03/2012 Tapejara 01 Tapejara Pública 

Ressalta-se que nessa classificação enquadram-se alguns municípios que foram 

visitados pela equipe de elaboração do PERS/PR, os quais estão operando 

adequadamente, tais como Cascavel, Castro e Toledo, entretanto, tiveram seus 

pedidos de renovação realizados fora do prazo ou estão com alguma pendência junto 

ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP.  

Já os demais municípios, ainda não há como obter informação sobre sua real 

condição de operação, uma vez que não foram visitados. Assim, é importante frisar que 

esta classificação levou em consideração o que foi encontrado nos sistemas do IAP, 

órgão responsável pela fiscalização desses empreendimentos no estado. 
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A Figura 79 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas classificadas como “Inadequada – C”. 

 

Figura 79: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Inadequada – C”. 

A Figura 80 a seguir apresenta as áreas de disposição final de resíduos 

classificadas como “Inadequada - C” de natureza municipal, as quais foram visitadas 

pela equipe técnica do Consórcio - Consultor. 
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Toledo 

 

União da Vitória 

 

Marechal Cândido Rondon 

 

Cascavel 

 

Castro 

 

Campo Mourão 

 

Figura 80: Áreas de disposição final de resíduos classificadas como “Inadequada - C”,de 
natureza municipal. 
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Inadequada – D 

A Resolução CEMA nº 65 de 01 de julho de 2008 que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental no estado, traz as seguintes premissas: 

“III - licença prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

IV - licença de instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais 
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes; 

V - licença de operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionantes 
determinados para a operação;” 

Ao longo do levantamento das licenças ambientais das áreas de disposição final 

de resíduos sólidos urbanos foi observado que alguns municípios possuíam apenas 

licenças de instalação - LI ou licença prévia - LP, assim, foram classificados como 

“Inadequada – D” as áreas que estão operando com LP, LI ou renovação da licença de 

instalação – RLI. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, doze (12) destinam 

seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como “Inadequada – D”, ou 

seja, 3,0% dos municípios do estado, que representam 6,3% da população total do 

estado. 

O Quadro 81 apresenta as áreas classificadas como “Inadequada – D”, bem 

como os municípios que enviam seus resíduos sólidos urbanos para estas áreas; as 

doze (12) áreas enquadradas nessa classe, pertencem a municípios. Ressalta-se que 

Londrina, possui a segunda maior população do estado, e é um dos municípios 

enquadrados nessa classe. 
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Quadro 81: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Inadequada – D. 

Nome 
Tipo e Nº da 

Licença 
Validade 

Localização 
da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Aterro Municipal 
Protocolo 

Pedido de LO - 
13111.638-1 

- Itaipulândia 01 Itaipulândia Pública 

Aterro Municipal RLI - 13975 19/03/2018 Londrina 01 Londrina Pública 

Aterro Municipal RLI - 7446 04/07/2016 Pitanga 01 Pitanga Pública 

Aterro Municipal RLI - 133007 30/10/2018 Santa Helena 01 Santa Helena Pública 

Aterro Municipal RLI - 22422 05/07/2017 
Santa Maria do 

Oeste 
01 

Santa Maria 
do Oeste 

Pública 

Aterro Municipal RLI - 26328 01/11/2017 
São José das 

Palmeiras 
01 

São José das 
Palmeiras 

Pública 

Aterro Municipal 
RLI - 

98879696 
18/04/2013 Ventania 01 Ventania Pública 

Aterro Municipal LI - 21290 06/05/2017 
Vera Cruz do 

Oeste 
01 

Vera Cruz do 
Oeste 

Pública 

Aterro Municipal RLI - 20238 25/08/2018 Nova Aurora 01 Nova Aurora Pública 

Aterro Municipal LI - 6963 10/11/2011 
Santo Antônio 

do Caiuá 
01 

Santo 
Antônio do 

Caiuá 
Pública 

Aterro Municipal LP - 15217 06/11/2008 Santo Inácio 01 Santo Inácio Pública 

Aterro Municipal LI – 8664 12/03/2014 
São Miguel do 

Iguaçu 
01 

São Miguel 
do Iguaçu 

Pública 

A Figura 81 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas classificadas como “Inadequada – D”. 
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Figura 81: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Inadequada – D”. 

A Figura 82 a seguir apresenta a área de disposição final de RSU classificada 

como “Inadequada - D” do município de Londrina, a qual recebeu a visita técnica da 

equipe do PERS/PR. 



  
 

 

420 

 
420 

  

Figura 82: Área de disposição de resíduos do município de Londrina, classificada como 
“Inadequada - D”. 

Inadequada – E 

Conforme já citado anteriormente, além das visitas técnicas realizadas nas áreas 

de disposição final de resíduos sólidos urbanos, diversas fontes também foram 

consultadas.  

Entretanto, muitas vezes, não foram encontradas informações nessas fontes, 

assim, utilizou-se em última instância a classificação utilizada no Relatório da Situação 

da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná publicado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP em 2017. 

Os municípios que foram classificados como Aterro Controlado ou Lixão no 

Relatório do IAP foram aqui classificados como área de disposição final de resíduos 

sólidos urbanos “Inadequada – E”, conforme apresentado no Quadro 82.  

Ressalta-se que o Relatório do IAP foi utilizado quando não foi possível obter as 

licenças ambientais ou então quando havia contradições entre as fontes pesquisadas. 

Como exemplo, pode-se citar o município de Santa Lúcia, o qual não foi encontrada 

licença ambiental para área de disposição de RSU, nos dados do SNIS (2016) consta 

que destina seus resíduos para um aterro sanitário e o Relatório do IAP afirma que o 

município destina para um aterro controlado. Diante de tais divergências e em casos 

que o IAP classifica como aterro controlado ou lixão, optou-se por utilizar o que consta 

no Relatório do IAP (2017) e classificar como Inadequada – E. 
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Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, trinta e três (33) 

destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas classificadas como “Inadequada – 

E”, ou seja, 8,3% dos municípios do estado, que representam 2,2% da população total 

do estado. 

O Quadro 82 apresenta as áreas classificadas como “Inadequada – D”, bem 

como os municípios que enviam seus resíduos sólidos urbanos para estas áreas; as 

trinta e três (33) áreas enquadradas nessa classe, pertencem a municípios.  

Quadro 82: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos classificadas como 
Inadequada – E. 

Classificação Relatório 
IAP (2017) 

Localização da área 
N° de 

municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Aterro Controlado Abatiá 01 Abatiá Pública 

Aterro Controlado Andirá 01 Andirá Pública 

Aterro Controlado Atalaia 01 Atalaia Pública 

Aterro Controlado Bom Sucesso 01 Bom Sucesso Pública 

Lixão Cerro Azul 01 Cerro Azul Pública 

Lixão Colorado 01 Colorado Pública 

Aterro Controlado Cruzmaltina 01 Cruzmaltina Pública 

Aterro Controlado Diamante do Sul 01 Diamante do Sul Pública 

Lixão Formosa do Oeste 01 Formosa do Oeste Pública 

Aterro Controlado Grandes Rios 01 Grandes Rios Pública 

Aterro Controlado Ipiranga 01 Ipiranga Pública 

Lixão Itambaracá 01 Itambaracá Pública 

Lixão Itambé 01 Itambé Pública 

Lixão Jardim Olinda 01 Jardim Olinda Pública 

Aterro Controlado Lidianópolis 01 Lidianópolis Pública 

Lixão Marquinho 01 Marquinho Pública 

Lixão Miraselva 01 Miraselva Pública 

Aterro Controlado Ouro Verde do Oeste 01 
Ouro Verde do 

Oeste 
Pública 

Aterro Controlado Porto Rico 01 Porto Rico Pública 

Aterro Controlado Porto Vitória 01 Porto Vitória Pública 

Lixão Prado Ferreira 01 Prado Ferreira Pública 

Lixão Rio Bom 01 Rio Bom Pública 
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Classificação Relatório 
IAP (2017) 

Localização da área 
N° de 

municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

Lixão Rio Branco do Ivaí 01 Rio Branco do Ivaí Pública 

Lixão Salto do Itararé 01 Salto do Itararé Pública 

Aterro Controlado 
Santa Cruz de Monte 

Castelo 
01 

Santa Cruz de 
Monte Castelo 

Pública 

Lixão Santa Inês 01 Santa Inês Pública 

Aterro Controlado Santa Lúcia 01 Santa Lúcia Pública 

Aterro Controlado 
Santa Tereza do 

Oeste 
01 

Santa Tereza do 
Oeste 

Pública 

Aterro Controlado São João 01 São João Pública 

Aterro Controlado São João do Caiuá 01 
São João do 

Caiuá 
Pública 

Lixão Turvo 01 Turvo Pública 

Lixão Virmond 01 Virmond Pública 

Lixão Wenceslau Braz 01 Wenceslau Braz Pública 

A Figura 83 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas classificadas como “Inadequada – E”. 
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Figura 83: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas 
classificadas como “Inadequada – E”. 

Não foi possível classificar 

Não foi possível classificar alguns municípios de acordo com a sua disposição 

final de resíduos sólidos urbanos uma vez que apresentaram informações divergentes 

nas fontes de informações consultadas. Entretanto, sabe-se que a maioria trata-se de 

empreendimentos públicos. 

Como exemplo, pode-se citar o município de Balsa Nova, o qual possui licença 

de operação para aterro sanitário válida, mas no SNIS (2016) consta como aterro 
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controlado. Como o Relatório do IAP classificou como aterro sanitário, adotando-se 

uma postura cautelosa, optou-se por não classificar a área. Outro exemplo é o 

município de Terra Roxa, o qual apresentou três (03) informações diferentes nas fontes 

consultadas: aterro sanitário, aterro controlado e lixão. 

Dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado, quatorze (14) foram 

enquadrados como “Não foi possível classificar”, ou seja, 3,5% dos municípios do 

estado, que representam 2,3% da população total do estado. O Quadro 83 ilustra esses 

municípios. 

Ressalta-se que dez (10) desses municípios possuem licenças ambientais para 

áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos em nome do município e quatro 

(04) não foram encontradas licenças. 

Quadro 83: Áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos que não foi possível 
classificar. 

Tipo e Nº da 
Licença 

Validade 
Localização 

da área 

N° de 
municípios 
atendidos 

Municípios 
atendidos 

Natureza 
Jurídica 

RLO - 83700768 23/03/2018 Balsa Nova 01 Balsa Nova Pública 

LO - 28696 07/05/2016 Cambé 01 Cambé Pública 

- - Céu Azul 01 Céu Azul Pública 

LO - 122373 17/03/2019 Iretama 01 Iretama Pública 

LO - 27203 20/09/2016 Ivatuba 01 Ivatuba Pública 

LO - 33822 17/11/2018 Mandaguari 01 Mandaguari Pública 

28507 01/04/2015 Nova Olímpia 01 Nova Olímpia Pública 

- - - 01 Novo Itacolomi - 

- - - 01 Reserva - 

LOR - 33510 10/08/2017 Santa Fé 01 Santa Fé Pública 

- - 
Santa Isabel do 

Ivaí 
01 

Santa Isabel do 
Ivaí 

Pública 

RLO - 20670 14/09/2017 Santa Mônica 01 Santa Mônica Pública 

RLO - 7852 05/10/2017 
São Manoel do 

Paraná 
01 

São Manoel do 
Paraná 

Pública 

LO - 11666 29/12/2010 Terra Roxa 01 Terra Roxa Pública 

A Figura 84 a seguir mostra um mapa com os municípios que destinam seus 

resíduos para áreas que não foram possíveis de serem classificadas. 
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Figura 84: Municípios que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas que não 
foram possíveis serem classificadas. 

5.13.2. Situação do estado do Paraná em relação à disposição final de 
RSU 

Após o enquadramento de cada um dos municípios do estado nas respectivas 

classes com relação à adequabilidade da disposição final de resíduos é possível 

apresentar a situação do estado como um todo. 

Conforme apresentado no Gráfico 35 e no Gráfico 36, é possível observar que 

57% dos municípios do estado destinam seus resíduos para áreas consideradas 

adequadas. Isso significa que 67% da população total do estado têm seus resíduos 
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sólidos urbanos destinados adequadamente; enquanto que, 31% inadequadamente, 

2% não foi possível classificar. 

 

Gráfico 35: Situação dos municípios paranaenses em relação à disposição final de 
resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: IAP, 2017; Questionários, 2017; SNIS 2016. 

 

Gráfico 36: Situação da disposição final de RSU pela população total do estado do 
Paraná. 

Fonte: IAP, 2017; Questionários, 2017; SNIS 2016. 

Ao considerar os municípios de Cascavel, Castro e Toledo, os quais estão 

operando adequadamente, mas com pendência junto ao IAP, a população do estado 

que têm seus resíduos encaminhados para destinos finais adequados sobe para 71%. 
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O Gráfico 37 a seguir apresenta a situação da disposição final de resíduos 

sólidos urbanos por faixa populacional. Destaca-se que o estado possui apenas um 

município com mais de 1.000.000 de habitantes, Curitiba, o qual destina seus resíduos 

para uma unidade de disposição final adequada. 

Entre 500.001 até 1.000.000 de habitantes enquadra-se o município de 

Londrina, o qual atualmente destina seus resíduos para uma área classificada como 

“Inadequada – D”, área operando com licença prévia - LP, licença de instalação - LI ou 

renovação da licença de instalação – RLI. 

Na faixa de 300.001 até 500.000 habitantes estão os municípios de São José 

dos Pinhais e Maringá os quais destinam seus RSU para uma área classifica como 

adequada; e Ponta Grossa e Cascavel os quais tiveram suas áreas de disposição final 

classificadas como inadequadas. 

Se for levado em consideração que o município de Cascavel está com a 

operação do seu aterro adequada e apenas com pendência junto ao IAP, a 

porcentagem de municípios na faixa de 300.001 até 500.000 habitantes que destinam 

seus resíduos sólidos urbanos adequadamente sobe para 75%. 

Nas faixas populacionais de 50.001 até 100.000 habitantes e de 101.000 até 

300.000 habitantes, pode-se observar que a discrepância de municípios que destinam 

RSU para unidades de disposição final adequadas comparadas às inadequadas é 

maior do que nas faixas populacionais com um número menor de habitantes. 

De modo geral, em quase todas as faixas populacionais há predominância de 

municípios que destinam seus RSU para áreas adequadas, a faixa de 300.001 a 

500.000 habitantes não possui diferença entre os percentuais estudados, entretanto, 

ressalta-se mais uma vez que a área de disposição final de RSU de Cascavel, que se 

encontra nessa faixa, opera adequadamente, mas possui alguma pendência com o 

IAP, sendo assim classificada como Inadequada. Caso esta área fosse adequada, a 

porcentagem de adequada subiria para 75% nessa faixa de habitantes. A faixa de 

20.001 até 50.000 habitantes também não possui diferença. Assim, cabe sinalizar que 

as quatro primeiras faixas populacionais possuem as menores diferença entre os 

percentuais estudados. 
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Ressalta-se que os custos para implantar e manter um aterro sanitário são 

elevados, fator que potencialmente se enquadra entre as principais causas da 

disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno porte, 

em termos populacionais. 

 

Gráfico 37: Situação da disposição final de resíduos sólidos urbanos de acordo com a 
faixa populacional. 

Fonte: IAP, 2017; Questionários, 2017; SNIS 2016. 

Na Figura 85 é representada a situação da disposição final de RSU nos 

municípios do estado e no Gráfico 38 essa situação é apresentada por região do 

PRGIRSU/PR. 
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Figura 85: Situação da disposição final de RSU nos municípios do estado do Paraná. 
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Gráfico 38: Situação da disposição final de RSU nas Regiões do estado do Paraná. 
Fonte: IAP, 2017; Questionários, 2017; SNIS 2016. 

Quanto à disposição final adequada de RSU, destacam-se as Regiões de 

Francisco Beltrão e de Curitiba, com 96% e 90% dos municípios, respectivamente. No 

capítulo de fluxos de resíduos é mostrado em detalhes que nessas duas regiões estão 

os aterros sanitários que mais atendem municípios no estado do Paraná, o que 

confirma a consideração da necessidade de viabilizar aterros que atendam ao um 

grande grupo populacional para que se sustente ao longo do tempo. 
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Na região de Francisco Beltrão, em Nova Esperança do Sudoeste, está 

localizado o aterro da Sabiá Ecológico, o qual atende quarenta e dois (42) municípios; 

já na região de Curitiba, no município de Fazenda Rio Grande, está o aterro sanitário 

da Estre, o qual atende vinte e dois (22) municípios da região.  

Enquanto que em número de municípios com disposição final inadequada de 

RSU as maiores incidências ocorrem nas Regiões de Toledo, Londrina e Ponta Grossa, 

com 87%, 70% e 70% respectivamente. 

Ressalta-se que na Região de Ponta Grossa, 40% dos municípios destinam 

seus resíduos sólidos urbanos para uma área classificada como “Inadequada – A”, ou 

seja, áreas que possuem algum tipo de inadequação na operação. 

Destaque também para a Região de Campo Mourão, na qual 27% dos seus 

municípios destinam seus RSU para uma área classificada como “Inadequada – B”, 

área com licença de operação - LO, mas com alguma menção a aterro controlado. 

Ainda com relação aos municípios que destinam seus RSU para áreas 

inadequadas, tem-se a Região de Toledo, com 57% dos municípios enviando seus 

resíduos para áreas licenciadas como aterro sanitário, com licença de operação - LO 

vencida e sem pedido de renovação ou com o pedido de renovação realizado sem 

antecedência mínima de cento e vinte (120) dias da expiração do seu prazo de 

validade fixado na respectiva licença; áreas essas classificadas como “Inadequadas – 

C”. 

A Região de Toledo também apresentou incidência de municípios, cerca de 

17%, que destinam seus resíduos sólidos urbanos para áreas operando com licença 

prévia - LP, licença de instalação - LI ou renovação da licença de instalação – RLI; 

classificadas como “Inadequadas – D”. 

Em dez (10) regiões do estado há pelo menos um município em que não foi 

possível classificar a destinação final de resíduos sólidos urbanos. 

A partir dos dados aqui apresentados e com a situação da disposição final de 

RSU por regiões, dividida por classes, será possível traçar um planejamento mais 

prudente para o estado a curto prazo, a fim de minimizar as áreas inadequadas B, C e 



  
 

 

432 

 
432 

D e extinguir, no médio e longo prazo, as áreas inadequada A e E, analisando as 

particularidades de cada classe. 

Considerações finais sobre disposição final de RSU 

Os resultados da metodologia utilizada para classificação da situação da 

disposição final de resíduos sólidos urbanos apresentados indicam que o estado do 

Paraná ainda tem muito a avançar com relação à infraestrutura, condições 

operacionais, monitoramento e fiscalização das unidades de disposição final existentes 

em seu território. No entanto, aparentemente, a questão evoluiu nos últimos anos, uma 

vez que em 2013, segundo o PEGIRSU, 46% dos municípios destinavam seus RSU 

para áreas adequadas e atualmente esse número subiu para 56%, entretanto ressalta-

se que não foram adotadas as mesmas metodologias de classificação. 

O Quadro 84 apresenta a situação da disposição final de RSU nos municípios 

paranaenses conforme classificação adotada para esse estudo, ilustrando o número de 

municípios que destina para cada tipo de área. 

Quadro 84: Situação da disposição final de RSU nos municípios paranaenses conforme 
classificação adotada. 

Classificação Descrição 
Nº 

Municípios 
% 

ADEQUADA 

A 
Área de disposição final com licença de operação 

- LO válida 
206 

56,1% 

B 

Área de disposição final com licença de operação 
- LO vencida, entretanto, o empreendimento 

solicitou pedido de renovação com antecedência 
mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de 

validade fixado na respectiva licença, conforme 
Resolução CEMA nº 65/2008 

18 

INADEQUADA 

A 

Área de disposição final com algum tipo de 
inadequação na operação, constatado por meio 

de visita técnica das equipes do PERS/PR, 
TCE/PR ou MP/PR 

30 

40,4% B 
Área de disposição final com licença de operação 

- LO, mas com alguma menção a aterro 
controlado 

10 

C 

Área de disposição final licenciada como aterro 
sanitário, com licença de operação - LO vencida e 

sem pedido de renovação ou com o pedido de 
renovação realizado sem antecedência mínima de 

76 
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Classificação Descrição 
Nº 

Municípios 
% 

120 dias da expiração do seu prazo de validade 
fixado na respectiva licença, conforme Resolução 

CEMA nº 65/2008 

D 
Área de disposição final operando com licença 

prévia - LP, licença de instalação - LI ou 
renovação da licença de instalação - RLI 

12 

E 

Área de disposição final classificada como Aterro 
Controlado ou Lixão no Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 
Estado do Paraná publicado pelo Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP em 2017 

33 

NÃO FOI 
POSSÍVEL 

CLASSIFICAR 
- 

Informações disponíveis são divergentes, não foi 
encontrada licença e o Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 
Estado do Paraná classifica como aterro sanitário 

14 3,5% 

TOTAL - 399 100% 

Conforme apresentado, atualmente aproximadamente 56% dos municípios do 

estado estão enviando para áreas de disposição final adequadas, ou seja, a maioria 

dos municípios. Apesar disso, aproximadamente 40% deles destinam para áreas com 

algum grau de inadequação (os outros 4% não foram classificadas por ausência de 

informações confiáveis). Essas porcentagens são divergentes às apresentadas pelo 

IAP em seu Relatório de Disposição Final do ano de 2017, o qual aponta que 75,4% 

dos municípios destinam para áreas adequadas. 

Ressalta-se que essa diferença ocorre principalmente pelas metodologias 

diferentes adotadas nos dois estudos. No atual relatório, não foram usadas apenas as 

licenças ambientais emitidas pelo IAP, mas também as visitas em aterros e em fontes 

na qual os próprios municípios declaram suas condições. Importante ressaltar que 

quando tais informações, declaradas diretamente pelos municípios, são utilizadas, 

parte-se do princípio que elas estão corretas, apesar do sabido despreparo técnico de 

alguns desses informantes. 

Com relação aos municípios que destinam seus RSU para áreas adequadas, de 

um total de duzentos e vinte e quatro (224), cento e oito (108) municípios foram 

classificados desta forma com base nas visitas realizadas pela equipe do PERS/PR e 

do TCE/PR. Esses municípios destinam seus resíduos para vinte (20) áreas visitadas. 
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Os demais cento e dezesseis (116) municípios tiveram suas destinações 

consideradas adequadas por apresentarem licença ambiental de operação dentro do 

prazo de validade. Esses município destinam seus resíduos para cinquenta e cinco (55) 

áreas, as quais não receberam visita. Um resumo dessas informações é mostrado no 

esquema da Figura 86. 

 

Figura 86: Esquema de municípios que destinam RSU para áreas de disposição final 
adequadas. 

Considerando que parte dessa metodologia foi baseada nas licenças ambientas 

e não foi realizada visita em todas as unidades de disposição final, deve-se ter cautela 

com relação a essa informação, embora seja a mais atualizada. O PERS/PR em suas 

próximas etapas poderá trazer uma proposta para que todas as áreas de disposição 

final de RSU sejam fiscalizadas com o intuito de obter a real situação do estado com 

relação a esse tema.  

Além disso, verificou-se que o Instituto Ambiental do Paraná não possui um 

banco de dados que concentre as informações referentes ao número de unidades de 
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disposição final de resíduos sólidos urbanos, a localização, a quantidade de resíduos 

recebida e os municípios que destinam para a área. 

Dessa forma, a elaboração da metodologia para enquadramento dos municípios 

com relação à disposição final de RSU foi necessária devido à falta de informações de 

qualidade geradas diretamente pelo órgão de controle e fiscalização estadual, o IAP. 

Tais informações não são geradas, principalmente, pela falta de pessoal para 

realização de tais atividades. Assim, uma das recomendações a que se chega a partir 

do presente relatório é da necessidade de aumento no quadro de servidores e maior 

treinamento aos técnicos atuantes na área de resíduos sólidos e licenciamento 

ambiental desse tipo de empreendimento. 

Também ficou evidente a dificuldade enfrentada pelos municípios com menor 

número de habitantes em cumprir os requisitos estabelecidos na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, cabendo ao Estado apoiar e priorizar as iniciativas dos municípios 

com soluções consorciadas ou compartilhadas, ferramentas fundamentais para a 

disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos. 

5.13.3. Unidades de disposição final de RSU no Paraná 

Conforme o levantamento realizado, existem em operação no estado do Paraná 

duzentas e trinta e seis (236) unidades de disposição final de resíduos sólidos urbanos 

que recebem resíduos de municípios. Além disso, alguns municípios do estado também 

enviam seus resíduos para três (03) aterros sanitários em Santa Catarina, os quais 

foram aqui excluídos desse subitem a fim de mostrar apenas as unidades de 

disposição final existentes no Estado. Esses aterros serão contemplados no subitem 

que trata sobre fluxos de resíduos sólidos urbanos. 

De maneira geral, 31% das áreas existentes são consideradas adequadas, 64% 

inadequadas e 5% não são possíveis de serem classificadas. É importante atentar-se 

ao fato, de que estas porcentagens estão relacionadas às unidades de disposição final 

de resíduos sólidos urbanos e não à situação de destinação final de cada município. 

No Gráfico 39 a seguir é possível observar que a maioria das áreas em 

operação no estado são classificadas como Adequada – A e Inadequada – C, área 

licenciada como aterro sanitário, com licença de operação - LO vencida e sem pedido 
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de renovação ou com o pedido de renovação realizado sem antecedência mínima de 

cento e vinte (120) dias da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva 

licença, conforme Resolução CEMA nº 65/2008. 

Ressalta-se que os municípios de Toledo, Cascavel e Castro, os quais foram 

visitados pela equipe de elaboração do PERS/PR enquadram-se nessa classe, mesmo 

operando adequadamente, são considerados inadequados, pois tiveram seus pedidos 

de renovação realizados fora do prazo ou estão com alguma pendência junto ao 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP.  

 

 

Gráfico 39: Unidades de disposição final de RSU no estado do Paraná. 

Na Figura 87 estão apresentados os municípios de localização das duzentas e 

trinta e seis (236) unidades de disposição final de RSU em operação no estado do 

Paraná, considerando a classificação de adequabilidade de cada área. 
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Figura 87: Unidades de disposição final de RSU em operação no estado do Paraná. 

No Gráfico 40 é apresentada a quantidade de unidades de disposição final de 

RSU em operação nas regiões do estado do Paraná com relação a sua 

adequabilidade. 
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Gráfico 40: Quantidade de unidades de disposição final de RSU em operação nas 
Regiões do estado do Paraná. 

Fonte: IAP, 2017; Questionários, 2017; SNIS 2016. 

Destaca-se a Região de Umuarama que possui o maior número de unidades de 

disposição final do estado, são ao todo vinte e seis (26) unidades, das quais dezesseis 

(16) adequadas e dez (10) inadequadas. Na sequência, tem-se a Região de Ivaiporã 

com vinte (20) unidades. 

A Região de Umuarama também é a região que possui o maior número de áreas 

adequadas, entretanto, deve-se tomar cuidado com essa afirmação uma vez que, parte 

dessa avaliação está baseada nas licenças ambientais do IAP e não foi realizada visita 
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em todas as unidades de disposição final. Como exemplo, cita-se o caso de Brasilândia 

do Sul, município visitado pela equipe do PERS/PR, o qual possui uma área licenciada 

como aterro sanitário e com validade até o ano de 2019, entretanto, as condições na 

área são análogas a um lixão e por isso foi classificada como Inadequada – A. 

Caso o município de Brasilândia do Sul não tivesse sido visitado, sua área de 

disposição final de RSU seria classificada como Adequada – A, uma vez que está com 

a licença de operação do “aterro sanitário” em vigor. Isso indica que é possível que 

mais unidades estejam nas mesmas condições e que para haver o retrato fiel da 

adequabilidade de cada unidade existente no estado, deverá ser realizado um estudo 

mais abrangente e/ou fiscalizações mais efetivas e permanentes; item que será 

proposto nos próximos capítulos deste Plano.  

Com relação à natureza jurídica das unidades de disposição final encontradas 

no estado do Paraná, há duzentas e dezessete (217) áreas de natureza pública, sendo 

que dessas seis (06) são de consórcios municipais; dezesseis (16) de natureza privada 

e três (03) de economia mista; as quais estão ilustradas no mapa da Figura 88. 

Ressalta-se que as dezesseis (16) unidades de disposição final de RSU de 

natureza privada existentes no Paraná atendem cento e trinta e um (131) municípios, 

enquanto que as duzentas e dezessete (217) áreas de natureza pública atendem 

duzentos e quarenta e dois (242) municípios. Dezessete (17) municípios destinam para 

aterros privados em Santa Catarina. 
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Figura 88: Unidades de disposição final de RSU com relação à natureza jurídica. 

5.13.4. Consórcios Públicos e Compartilhamento de Unidades de 
Disposição Final de RSU 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a atuação do estado 

deve apoiar e priorizar as iniciativas dos municípios com soluções consorciadas ou 

compartilhadas entre dois (02) ou mais municípios. 
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As ações consorciadas trazem benefícios tais como: a melhoria da qualidade de 

operação dos aterros, evitando com que se tornem verdadeiros lixões, ganhos de 

escala e rateio dos custos administrativos e operacionais. 

Atualmente no Paraná, há apenas sete (07) unidades de disposição final que 

possuem ações consorciadas, as quais atendem quarenta e nove (49) municípios, nos 

quais residem aproximadamente 33% da população do estado.  

Ressalta-se que o Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos - 

Conresol é o único que contrata a disposição final de RSU, no caso, o aterro sanitário 

da empresa Estre em Fazenda Rio Grande. As demais unidades de disposição final 

estão licenciadas pelo IAP em nome dos Consórcios Intermunicipais, exceto o 

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA em Paranavaí, a qual possui licença 

em nome da Prefeitura Municipal de Paranavaí. 

Além dos consórcios intermunicipais que destinam seus resíduos para uma 

unidade de disposição final de RSU em comum, tem-se também, municípios que 

possuem ações de compartilhamento. Esses municípios não possuem consórcio 

formalizado, entretanto, destinam seus RSU para aterros de outros municípios. É o 

caso de cinco (05) municípios, são eles: Esperança Nova, Imbaú, Porto Amazonas, 

Piraí do Sul e Quedas do Iguaçu. 

O mapa da Figura 89 e o Quadro 85 apresentam os municípios que participam 

de consórcio público e os que possuem disposição de RSU compartilhada, bem como 

as unidades de disposição final. 

Quadro 85: Unidades de disposição final de consórcios públicos e com ações compartilhadas 
para a disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

Unidade de 

Disposição Final 

Município de 

Localização 

Número de 

Municípios 

Atendidos 

População 

Total 

Atendida 

2016 (hab.) 

Média das 

distâncias 

percorridas 

para disposição 

final (km) 

CONRESOL - Estre 
Fazenda Rio 

Grande 
21 3.403.531 57,4 

CICA Paranavaí Paranavaí 08 125.912 42,0 

CIAS Joaquim Távora Joaquim Távora 06 30.314 32,5 
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Unidade de 

Disposição Final 

Município de 

Localização 

Número de 

Municípios 

Atendidos 

População 

Total 

Atendida 

2016 (hab.) 

Média das 

distâncias 

percorridas 

para disposição 

final (km) 

CODREN 
Santana do 

Itararé 
02 11.756 34,9 

CIAS Curiúva Curiúva 03 30.039 31,5 

CIAS Pontal do 

Paraná 
Pontal do Paraná 02 57.902 23,2 

CIAS Japira Japira 06 76.472 20,7 

Aterro Municipal de 

Palmeira 
Palmeira 02 38.698 52,7 

Aterro Municipal de 

Castro 
Castro 02 96.276 42,4 

Aterro Municipal de 

Espigão alto do Iguaçu 

Espigão Alto do 

Iguaçu 
02 37.759 26,5 

Aterro Municipal de 

Telêmaco Borba 
Telêmaco Borba 02 89.100 19,1 

Aterro Municipal de 

São Jorge do 

Patrocínio 

São Jorge do 

Patrocínio 
02 7.855 6,5 
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Figura 89: Consórcios públicos e ações compartilhadas para a disposição final de 
resíduos sólidos urbanos. 

Ressalta-se que no estado do Paraná há muitos municípios que destinam seus 

RSU para aterros privados, entretanto, sem consórcio ou compartilhamento. Ou seja, 

cada município contrata uma unidade de disposição final, e, ocorre que muitos 

municípios acabam enviando seus resíduos para as mesmas unidades de disposição 

final existentes no estado, de forma individual. Dessa forma, essas ocorrências não 

foram consideradas como compartilhamento e serão descritos no capítulo a seguir 

sobre fluxos de resíduos.  
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5.14. Futuros Empreendimentos de Tratamento e Disposição Final 

Com o intuito de contemplar no diagnóstico do PERS os possíveis 

empreendimentos futuros relacionados ao tratamento e a disposição final de resíduos 

sólidos, foi feito um levantamento das licenças prévias – LP e das licenças de 

instalação – LI vigentes, concedidas pelo IAP. 

As informações a seguir são provenientes do banco de licenças ambientais do 

IAP e foram obtidas a partir dos dados disponíveis no Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) e no Sistema de Licenciamento e Fiscalização Ambiental (SIA). O SGA é um 

sistema informatizado de emissão de licenças ambientais, enquanto o SIA é um 

sistema de emissão de licenças em meio físico. O Quadro 86 e o Quadro 87, a seguir, 

apresentam o cadastro dos empreendimentos que estão em processo de licenciamento 

para tratamento e disposição final de resíduos sólidos, respectivamente. 
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Quadro 86: Empreendimentos de tratamento de resíduos sólidos que estão em processo de licenciamento. 

Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ 

Nome/Razão 
Social 

Atividade Específica Porte Município Endereço 

LP 
133249 
(SGA) 

08/05/2018 
75.654.574/

0001-82 
Município de 

Irati 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e 
acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 

para fins de tratamento in loco e envio para destinação 
final, Reciclagem de resíduos não perigosos 

Pequeno Irati 

Parque 
Industrial, s/n 

- Vila São 
João - 

LI 
1336854
99 (SIA) 

09/05/2018 
81.189.227/

0001-29 
Irmãos Krefta 

Ltda Me 
Coleta, reciclagem, destinação e comercialização de 

resíduos sólidos perigosos 
- 

Foz do 
Iguaçu 

  

LP 
127408 
(SGA) 

11/07/2018 
95.684.478/

0001-94 

Prefeitura 
Municipal de 

Condói 
Reciclagem de resíduos não perigosos Pequeno Candói 

Avenida Santa 
Clara, S/Nº - 
Santa Clara - 

LP 
128366 
(SGA) 

31/07/2018 
76.170.257/

0001-53 

Prefeitura 
Municipal de 

Tibagi 

Compostagem de resíduos sólidos urbanos - parcela 
orgânica, Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 
para fins de tratamento in loco e envio para destinação 

final, Reciclagem de resíduos não perigosos 

Médio Tibagi 

Rua Frei 
Galdencio, s/n 

- São 
Domingos - 

Aterro 
Sanitário 

LI 
1419335
58 (SIA) 

01/09/2018 
11.228.733/

0001-02 
Lauro Ferreira 
Da Silva - Me 

Barracão de triagem de resíduos urbanos não perigosos - 
Antônio 
Olinto 

  

LP 
120528 
(SGA) 

20/01/2019 
25.068.154/

0001-46 

A.G.L. 
Comercio De 

Plásticos Ltda - 
Me 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e 
acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 

para fins de tratamento e destinação final in loco 
Pequeno 

Francisco 
Alves 

Rodovia BR 
272 - Sentido 

Francisco 
Alves - 

Guaíra, s/n - 
Zona Rural - 

Antigo 
Laticínio 

Pastorinha 

LP 
123467 
(SGA) 

25/04/2019 
25.975.550/

0001-57 
Valdecir Brich 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e 
acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 

para fins de tratamento in loco e envio para destinação 
final 

Pequeno 
Bocaiúva do 

Sul 

BRO Palmital, 
S/N - Palmital 

- 

LI 1404740 07/07/2019 09.435.018/
Etrip - Empresa 
de Tratamento 

Central de recebimento, tratamento, valorização e - Londrina   
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Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ 

Nome/Razão 
Social 

Atividade Específica Porte Município Endereço 

45 (SIA) 0001-90 De Resíduos 
Industriais do 
Paraná Ltda. 

destinação final de resíduos sólidos de origem urbana 

LP 
1378361
81 (SIA) 

20/07/2019 
10.828.293/

0001-53 

Eficiência 
Ambiental 
Coleta De 

Resíduos Ltda. 

Central de tratamento de resíduos classe I e classe II - Guarapuava   

LI 
128853 
(SGA) 

05/08/2019 
514.627.299

-91 
Luiz Fernando 

Ziliotto 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e 
acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 

para fins de tratamento in loco e envio para destinação 
final 

Médio 
São José 

dos Pinhais 

Rua Arcídio 
Claudino 
Barbosa, 
20997 - 
Agaraú 

RLI 
1421982
23 (SIA) 

25/08/2019 
95.422.911/

0001-13 
Município De 

Doutor Ulysses 
Central de transformação de resíduos sólidos urbanos - 

Doutor 
Ulysses 

  

LI 
131270 
(SGA) 

15/09/2019 
10.734.896/

0001-96 

CDTA - Centro 
De 

Desenvolvimen
to de 

Tecnologias 
Ambientais 

Ltda. 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e 
acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 

para fins de tratamento in loco e envio para destinação 
final 

Excepcional Araucária 
Estrada rural 

Rio Verde 
abaixo, s/n 

LP 
136615 
(SGA) 

24/12/2019 
75.740.829/

0001-20 
Município de 
Borrazopolis 

Trituração de resíduos não perigosos Pequeno Borrazópolis 
Rod. PR 466 
KM 3, s/n - 
Aviação - 

LP 
137014 
(SGA) 

26/01/2020 
27.851.308/

0001-05 

Wire One 
Recycling 

Comercio De 
Metais Ltda - 

Me 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, e 
acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos 

para fins de tratamento in loco e envio para destinação 
final, Trituração de resíduos não perigosos, Reciclagem 

de resíduos não perigosos 

Pequeno 
São José 

dos Pinhais 

Rod BR 376, 
31415 - 

Contenda - 

LP 
137404 
(SGA) 

18/02/2020 
29.122.434/

0001-46 

Edirlei de P. 
Silva E 

Cleverton 
Oliveira 

Materiais 

Reciclagem de resíduos não perigosos Pequeno 
São José 

dos Pinhais 

Rua Aloísio 
Barros, 366 - 

Guatupê - 
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Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ 

Nome/Razão 
Social 

Atividade Específica Porte Município Endereço 

Metálicos Ltda - 
Me 

Fonte: IAP, 2017. 

Quadro 87: Empreendimentos que estão em processo de licenciamento para tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ 

Nome/Razão 
Social 

Atividade Específica Porte Município Endereço 

RLI 
1399484
83 (SIA) 

22/03/2018 
76.950.088/

0001-74 
Município De 

Iretama 
Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos - Iretama   

RLI 
127695 
(SGA) 

17/07/2018 
76.950.070/

0001-72 

Prefeitura de 
Campina da 

Lagoa 
Aterro sanitário Pequeno 

Campina 
da Lagoa 

Estrada Velha 
para Ubiratã, 

km2 

RLI 
1200469
85 (SIA) 

01/11/2018 
75.193.516/

0001-07 

Município De 
São João Do 

Triunfo 
Aterro Sanitário - 

São João 
do Triunfo 

  

LP 
121635 
(SGA) 

21/02/2019 
75.371.401/

0001-57 

Prefeitura 
Municipal de 

Roncador 
Aterro sanitário Grande Roncador 

lote de terra 125-
A-2, S/N 

LP 
125527 
(SGA) 

21/05/2019 
76.975.259/

0001-10 

Município de 
São Pedro do 

Paraná 
Aterro sanitário Pequeno 

São Pedro 
do Paraná 

Rodovia PR-182 
1,2km 1,1km, s/n 

- Gauchinha - 
Aterro 

RLI 
128061 
(SGA) 

01/07/2019 
83.073.536/

0001-64 

Serrana 
Engenharia 

Ltda. 
Aterro de resíduos classe I, Aterro sanitário Médio Itambé 

Lotes nº 358 - 
Rem,  Gleba 

Ribeirão 

RLI 
1445177
09 (SIA) 

11/07/2019 
76.206.473/

0001-01 
Município De 

Céu Azul 
Aterro Sanitário - Céu Azul   

LP 
130262 
(SGA) 

28/08/2019 
75.370.148/

0001-17 

Prefeitura 
Municipal de 

Peabiru 
Aterro sanitário Pequeno Peabiru 

Lote Rural, 55-A-
1 - Colônia 

Mourão - Gleba 
Nº 11 
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Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ 

Nome/Razão 
Social 

Atividade Específica Porte Município Endereço 

LI 
131647 
(SGA) 

22/09/2019 
76.950.021/

0001-30 
Prefeitura de 

Fênix 
Aterro sanitário Pequeno Fênix 

Estrada Bela 
Vista, lote nº 311-

A, Gleba 
Corumbataí, 311-

A - Rural 

LP 
133882 
(SGA) 

13/11/2019 
02.959.313/

0001-05 
Pedreira Santa 
Clara Ltda Epp 

Aterro de resíduos classe II, Trituração de resíduos não 
perigosos, Reciclagem de resíduos não perigosos 

Grande Cambará 
Sitio Santo 

Antônio, S/N - 
Meirelles - 

LP 
135690 
(SGA) 

12/12/2019 
76.920.800/

0001-92 

Município de 
Wenceslau 

Braz 
Aterro sanitário Pequeno 

Wenceslau 
Braz 

Estrada de 
Acesso ao Aterro 

Municipal, 00 

LI 
134168 
(SGA) 

13/01/2020 
75.377.200/

0001-67 
Município de 

Cidade Gaúcha 
Aterro sanitário Pequeno 

Cidade 
Gaúcha 

Lote A-1 - Gleba 
Aroeira, s/n - 
Zona Rural 

Fonte: IAP, 2017. 
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A Figura 90 e Figura 91 apresentam a localização aproximada dos 

empreendimentos que estão em processo de licenciamento para tratamento e disposição 

final de resíduos sólidos, respectivamente, de acordo com o tipo de licença e o porte.  

 

Figura 90: Unidades de tratamento de RSU em licenciamento no Estado do Paraná. 
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Figura 91: Unidades de disposição final de RSU em licenciamento no Estado do Paraná. 

É importante destacar que os ícones representam o município onde o 

empreendimento está em licenciamento, e não necessariamente sua localização exata, 

visto que não foram obtidas coordenadas geográficas. Nota-se que enquanto existem 

unidades de tratamento de RSU em licenciamento de forma bastante esparsa pelo 

Estado, com uma concentração significativa na Região 19 – Região de Curitiba; as 

unidades de disposição final se concentram mais significativamente na Região 10 – 
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Região de Campo Mourão. Nenhuma unidade de disposição final em licenciamento foi 

identificada na Região Metropolitana de Curitiba, região de maior concentração 

populacional do estado. 

5.15. Fluxos de Resíduos 

Conforme apresentado no capítulo de disposição final de resíduos sólidos urbanos, 

há no estado duzentas e trinta e seis (236) unidades de disposição final de RSU, dessas, 

vinte e seis (26) áreas recebem resíduos de mais de um município, caracterizando um 

fluxo de resíduos entre cento e quarenta e nove (149) municípios.  

O Quadro 88 apresenta as áreas que recebem resíduos sólidos urbanos de outros 

municípios, caracterizando um fluxo. Além das vinte e seis (26) unidades de disposição 

final de RSU existentes no Paraná, há três (03) áreas localizadas em Santa Catarina, 

totalizando vinte e nove (29) unidades de disposição final de RSU que recebem resíduos 

de outros municípios, caracterizando um fluxo de resíduos entre cento e sessenta e seis 

(166) municípios. 

Quadro 88: Unidades de disposição final que recebem resíduos sólidos urbanos de outros 
municípios. 

Unidade de 

Disposição Final 

Município de 

Localização 

Nº de 

Municípios 

que têm fluxo 

de resíduos 

População 

Total 

Atendida 

2016 (hab.) 

Média das 

distâncias 

percorridas 

para 

disposição 

final (km) 

Estre 
Fazenda Rio 

Grande 
21 3.403.531 57,4 

Pedreira Ingá Maringá 13 499.428 69,8 

Sabiá Ecológico 
Nova Esperança 

do Sudoeste 
41 408.496 152,5 

JM Tratamento de 

Resíduos 
Paranaguá 2 187.735 28,3 

MTX Construtora Piraí do Sul 7 151.796 122,6 

Ambiental Sul Brasil Sarandi 4 126.462 83,0 

CICA Paranavaí Paranavaí 7 125.912 42,0 

SANEPAR Cianorte 4 107.910 32,8 
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Unidade de 

Disposição Final 

Município de 

Localização 

Nº de 

Municípios 

que têm fluxo 

de resíduos 

População 

Total 

Atendida 

2016 (hab.) 

Média das 

distâncias 

percorridas 

para 

disposição 

final (km) 

SELUMA - Grupo 

Serrana 
Mafra/SC 7 107.436 118,1 

Aterro Municipal de 

Castro 
Castro 1 96.276 42,4 

Limpeza e 

Conservação PEMA 
Dois Vizinhos 8 92.264 88,9 

CETRIC Chapecó/SC 9 91.175 292,8 

Aterro Municipal de 

Telêmaco Borba 
Telêmaco Borba 1 89.100 19,1 

CIAS Japira Japira 5 76.472 20,7 

SANETRAN Assaí 8 64.846 76,2 

CIAS Pontal do Paraná Pontal do Paraná 1 57.902 23,2 

Aterro Municipal de 

Palmeira 
Palmeira 1 38.698 52,7 

Aterro Municipal de 

Espigão Alto do Iguaçu 

Espigão Alto do 

Iguaçu 
1 37.759 26,5 

Terra Norte 

Engenharia Ambiental 
Apucarana 5 32.604 120,9 

Ecovale União da Vitória 3 31.992 61,9 

Kurica Ambiental Londrina 3 31.273 136,3 

CIAS Joaquim Távora Joaquim Távora 4 30.314 32,5 

CIAS Curiúva Curiúva 2 30.039 31,5 

KB Reciclados Pato Bragado 3 22.009 45,9 

Paraná Ambiental 

Gestão Global de 

Resíduos LTDA 

Cascavel 1 16.896 43,5 

Sidnei Ivan Weiss - ME Mercedes 1 13.577 30,8 

CODREN 
Santana do 

Itararé 
1 11.756 34,9 

Hera Sul Rio Negrinho/SC 1 9.073 58,9 

Aterro Municipal de 

São Jorge do 

São Jorge do 

Patrocínio 
1 7.855 6,5 
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Unidade de 

Disposição Final 

Município de 

Localização 

Nº de 

Municípios 

que têm fluxo 

de resíduos 

População 

Total 

Atendida 

2016 (hab.) 

Média das 

distâncias 

percorridas 

para 

disposição 

final (km) 

Patrocínio 

Fonte: IAP, 2017; SANEPAR, 2016; CONRESOL, 2016; Questionários e Visitas, 2017. 

Do total de áreas, dezenove (19) são empreendimentos privados e dez (10) 

pertencem à esfera pública, ou são de propriedade dos municípios ou dos Consórcios de 

Resíduos já descritos anteriormente. 

Além disso, dezessete (17) municípios do estado do Paraná encaminham seus 

resíduos sólidos urbanos para aterros sanitários localizados no estado de Santa Catarina. 

A Figura 92 ilustra os fluxos de resíduos sólidos urbanos existentes entre os municípios 

do Paraná. 

Por meio da visualização do mapa, é possível concluir que ocorre o transporte de 

resíduos sólidos urbanos por longas distâncias para a disposição final. Destacam-se os 

municípios de Ângulo, Altamira do Paraná e Diamante d’Oeste, os quais estão enviando 

seus RSU para unidades de disposição final a mais de 400 km de distância. 

Além disso, destaca-se que cinquenta e seis (56) municípios destinam para 

unidades de disposição final a mais de 100 km de distância, isso corresponde a 33,7% 

dos municípios que possuem fluxos de resíduos. 

Os aterros sanitários das empresas Cetric em Chapecó/SC e Sabiá Ecológico em 

Nova Esperança do Sudoeste são os que recebem resíduos de municípios mais distantes, 

em média 292 km e 152 km respectivamente. Cabe ressaltar que os custos com a 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos estão diretamente ligados com as distâncias 

percorridas para tal finalidade. 
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Figura 92: Fluxo de resíduos sólidos urbanos no Paraná. 

O aterro sanitário da empresa Sabiá Ecológico, no município de Nova Esperança 

do Sudoeste, é o qual recebe resíduos do maior número de municípios, quarenta e dois 

(42). Ressalta-se que a equipe de elaboração do PERS/PR tentou contato diversas vezes 

com os responsáveis pelo empreendimento por meio de ligação telefônica e e-mail, a fim 

de obter maiores informações sobre a quantidade de resíduos recebidos, entretanto, não 

obteve resposta. 
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Em seguida, no que concerne o número de municípios, está o aterro sanitário da 

Estre em Fazenda Rio Grande, com vinte e dois (22) municípios atendidos; entretanto, 

com relação ao percentual de população atendida, esse aterro engloba 30% da população 

do estado e recebe em média 827.154 t/ano, a maior quantidade recebida em todo o 

Paraná. 

O mapa da Figura 93 ilustra os municípios que enviam seus resíduos para uma 

área que recebe RSU de mais de um município e seus respectivos destinos. 
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Figura 93: Municípios que destinam para áreas que recebem RSU de mais de um município 
e seus destinos finais. 

Nota-se que o aterro sanitário da empresa Estre em Fazenda Rio Grande aparece 

duas (02) vezes no mapa: associado ao CONRESOL e isoladamente. Isso se deve ao 

fato de que o município de Rio Branco do Sul não integra o CONRESOL, mas também 

destina seus resíduos sólidos urbanos para este aterro, por meio de contrato de prestação 

de serviços. 
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5.16. Problemas Relacionados ao Manejo 

Com a elaboração do relatório de situação dos RSU, constataram-se problemas 

relacionados ao manejo que são recorrentes no estado do Paraná, conforme apresentado 

no Quadro 89. 

Quadro 89: Principais e mais recorrentes problemas relacionados ao manejo e gestão de RSU. 

Gestão 

Inexistência de um sistema estadual de controle sobre a gestão 
municipal. Não existe controle e acompanhamento sobre a 

elaboração de Planos Municipais, não existe sistematização das 
informações sobre destinação de RSU no estado. 

Poucos municípios possuem informações sistematizadas sobre o 
gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Gasto com a gestão de resíduos nos municípios é geralmente 
muito superior à arrecadação com taxas específicas. 

Falta de articulação do estado na criação de consórcios públicos 
intermunicipais. 

Coleta 

A maioria dos municípios ainda coleta RSU de grandes 
geradores através da coleta pública. 

Número elevado de municípios (95) sem nenhum tipo de coleta 
seletiva no estado. 

Disposição 
Final 

Licenciamento de aterros controlados, em desconformidade com 
a legislação estadual. 

Presença de catadores coletando resíduos diretamente em 
unidades de disposição final. Em alguns casos, os catadores 

residem na mesma área da unidade e com presença de animais. 

Unidades de disposição final de RSU licenciadas operando como 
verdadeiros lixões. 

Disposição final de resíduos de poda e limpeza pública em áreas 
chamadas de bota-fora, sem nenhum tipo de tratamento. 

Áreas de lixões desativados, sem plano e/ou execução de 
recuperação do local. 

Dificuldade na obtenção de informações de empreendimentos 
privados que recebem resíduos sólidos urbanos de diversos 

municípios do estado 

Triagem/ 

Reciclagem 

Unidades de triagem operando em más condições, sem 
equipamento ou estrutura necessária. 

Dificuldade de gestão em associações e cooperativas de 
catadores, alta rotatividade de trabalhadores, pouca infraestrutura 

física na maioria das associações. 

Atuação forte de atravessadores em grandes municípios, 
coletando inclusive materiais dispostos para coleta pública, o que 

reduz o volume de materiais que chega até as 
associações/cooperativas de catadores. 
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Existência de muitos depósitos clandestinos de recicláveis a 
partir da atuação de catadores autônomos, ocasionando diversos 

problemas nas áreas urbanas, inclusive relacionados à saúde 
pública. 

Transporte e 
Transbordo 

Existência de transbordos operando de forma inadequada; 
atualmente, a maioria dos transbordos em operação está 

operando sem licença ambiental. 

Tratamento 

Ainda é incipiente o tratamento de resíduos no estado. Os 
municípios mais populosos destinam seus resíduos em aterro 

sanitários sem nenhum tipo de tratamento para a parcela 
orgânica. 

No Quadro 90 são apresentados exemplos de problemas relacionados ao manejo 

dos RSU nos sessenta e seis (66) municípios visitados pelos profissionais do Consórcio 

EnvEx-Engebio. 

Quadro 90: Problemas relacionados ao manejo dos RSU. 

Região Município Problemas 

Apucarana 

Apucarana 

 Cooperativa de Reciclagem de Apucarana – COCAP apresenta 
problemas de gestão das atividades, atualmente um profissional 
foi indicado pela Secretaria do Meio Ambiente para organizar as 

atividades da Cooperativa. 

Faxinal 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se na unidade de disposição final do 

município que há uma pessoa morando no local, de dez (10) a 
quinze (15) catadores trabalhando na triagem de resíduos e 

mais de cem (100) cães morando no local. 

Marumbi 

O antigo lixão do município foi desativado há mais de vinte (20) 
anos, não se tem informações acerca da recuperação de área. 

Atualmente o local abriga o pórtico da cidade. 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se na unidade de disposição final do 
município que pessoas trabalham coletando resíduos 

diretamente na pilha. O local não é cercado nem possui 
vigilância. Os resíduos são dispostos a céu aberto, 

quinzenalmente os mesmos são compactados por veículo da 
Prefeitura. 

Campo Mourão 

Araruna 

Área do Antigo Lixão Municipal - desativado em 2011. Durante a 
visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio 

verificou-se que o local está cercado e possui câmera de 
monitoramento no portão de acesso. 

Campo 
Mourão 

O antigo lixão do município foi desativado em 2004, mas a área 
não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio verificou-se a presença de pessoas coletando resíduos 
dispostos no local (madeira, eletrônicos, resíduos de construção 

civil, roupas) e de veículos e animais. 
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Região Município Problemas 

Cascavel 

Cascavel 

COOTACAR - Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de 
Materiais Recicláveis de Cascavel: durante a visita técnica dos 

profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio foi apontada a 
dificuldade na comercialização do vidro, visto que há apenas um 
(01) comprador para vidro (quebrado), localizado em Maringá e 

também foi exposta a necessidade da aplicação efetiva da 
legislação estadual do Paraná quanto à coleta seletiva de 

materiais recicláveis; outro fator importante é a falta de esteira, 
atualmente a separação dos resíduos é feita em mesas. 

Três Barras 
do Paraná 

Área de bota-fora: recebe diversos tipos de resíduos, não 
segregados. Durante a visita técnica dos profissionais do 
Consórcio EnvEx-Engebio observou-se a disposição de 

resíduos de poda, RCC, tecidos, recicláveis, pneus, volumosos, 
entre outros. O local é aberto e sem controle de acesso. 

O antigo lixão do município foi desativado em 2008, não se tem 
informações se a área possui Plano de Recuperação de Área 

Degradada. 

Cornélio Procópio 
Cornélio 
Procópio 

O antigo lixão do município foi desativado em 2007, a área 
possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 

ARECOP - Associação de Recicladores de Cornélio Procópio: 
durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio a unidade de triagem não estava em funcionamento, 

devido a um incêndio ocorrido recentemente. 

Curitiba 

Adrianópolis 

Área de transbordo situada no município não possui piso 
impermeabilizante, tampouco coleta e armazenamento do 

chorume. 

 Existem catadores trabalhando na estação de transbordo do 
município, coletando resíduos que chegam por meio da coleta 

regular. 

Lapa 
 O antigo lixão do município foi desativado em 2000, a área foi 

recuperada. 

Rio Branco 
do Sul 

 O antigo lixão do município foi desativado em 2011, a área não 
possui Plano de Recuperação de Área Degradada e sim um 

TAC com MP. 

Foz do Iguaçu 
Foz do 
Iguaçu 

Na área do aterro sanitário municipal, operado pela empresa 
Vital Engenharia, também opera uma unidade de triagem e uma 
de compostagem (para resíduos de poda e orgânicos oriundos 
da CEASA). Mesmo com essa estrutura instalada, não existe 

coleta seletiva no município - a única prática é um Programa de 
coleta seletiva em Departamentos públicos. 

Francisco Beltrão 
Bela Vista 
da Caroba 

 Passivos de Resíduos: As lâmpadas usadas pela Prefeitura e 
por todos os prédios públicos municipais estão estocadas na 

residência do eletricista da Prefeitura. 

O antigo lixão do município foi desativado há aproximadamente 
treze (13) anos, mas a área ainda não foi recuperada e 

atualmente não está cercada. 
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Francisco 
Beltrão 

 O antigo lixão do município foi desativado em 2002, mas a área 
não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 

Guarapuava 

Guarapuava 

O aterro sanitário municipal está localizado próximo ao 
aeroporto, que está em processo de adequação para 

recebimento de voos comerciais e isso poderá afetar a 
operação do aterro. 

 O antigo lixão do município foi desativado, a área possui Plano 
de Recuperação de Área Degradada que não foi executado 

integralmente. 

Reserva do 
Iguaçu 

 Associação de Catadores: em 2016 o município tentou 
formalizar uma associação de catadores, entretanto não houve 
um número mínimo para formação da diretoria e também não 

havia interesse dos catadores autônomos na formalização. 

 Devido à falta de certidões negativas de débito do município 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o município 

perdeu o direito de receber um caminhão de coleta seletiva pelo 
Instituto das Águas do Paraná. 

 Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Reserva 
do Iguacu - COOPAFI: O barracão é cedido pela prefeitura e 

está com sua estrutura deteriorada, o percentual de 
aproveitamento que chega no local é baixo devido a 

infraestrutura precária. Nos fundos do barracão estão 
depositados resíduos perigosos e outros tipos de resíduos como 

madeira, móveis, plásticos trazidos por uma empresa 
contratada para pavimentar a rodovia PR-459 sem autorização 

do município e em local aberto. No mesmo local, há grande 
quantidade de eletrônicos empilhados em local aberto. 

 Na área destinada para bota-fora, local de destinação de 
resíduos verdes nos fundos do barracão da cooperativa, a 
equipe técnica verificou folhas, galhos, entulhos e muitos 

vestígios de queimadas (Figura 94). Nos fundos do terreno foi 
encontrada uma pequena vala com resíduos de madeira, isopor, 

plásticos, vídeos calçados, tecidos e espumas, todos 
misturados. 

 Aterro Sanitário: iniciou suas atividades em dezembro de 2011, 
com uma vala, dotada de geomembrana e sistemas de gases e 

chorume e após seu encerramento, os resíduos eram 
depositados ao lado da vala encerrada. Atualmente a Licença 

do empreendimento está vencida, aguardando a destinação do 
resíduo depositado de forma inadequada para obter a 

renovação da Licença. 

Irati Irati 

 No município existem duas unidades de triagem, operadas por 
entidades diferentes: a Cooperativa dos Catadores dos Agentes 
Ambientais de Irati e a Associação de Reciclagem Malinoski. As 
entidades trabalham de maneira individual, inclusive havendo 

conflito entre ambas. A capacidade de operação das unidades é 
superior a demanda de trabalho, devido a quantidade de 

resíduos recicláveis que chegam às unidades. 
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 Área de bota-fora irregular contendo descarte de diferentes 
resíduos, tais como: entulhos, madeira, galhos, plásticos, gesso, 

cerâmica, latas de tinta, vidros, resíduo industrial, eletrônicos, 
entre outros. 

Rio Azul 
 O município possui duas (02) áreas de lixões desativados. Em 
uma delas está em operação uma unidade de transbordo, essa 

área possui PRAD. 

União da 
Vitória 

 Cooperativa de Trabalho e Agentes Ecológicos de União da 
Vitória - COOPERTRAGE: responsável pela coleta seletiva até 
julho de 2017, quando o contrato foi rompido por má gestão dos 

recursos e operação do serviço (conforme informação do 
representante municipal). Por contrato emergencial, a coleta 

seletiva é executada por empresa privada, atualmente. 

Associação de Recicláveis Arcreve: mais recente do que a 
COOPERTRAGE e não formalizada, os resíduos triados não 

são provenientes da coleta seletiva do município e sim 
comprados. 

Ivaiporã 

Laranjal 

A unidade de triagem foi desativada em janeiro de 2017, na 
época do funcionamento havia uma pessoa que realizava o 
trabalho e não estava conseguindo atender a demanda. No 

local existem resíduos sendo armazenados. 

 O antigo lixão do município foi desativado em 2009, a área não 
foi recuperada. 

Manoel 
Ribas 

Os RSU ainda estão sendo dispostos na unidade inadequada 
existente no município, mesmo o aterro sanitário municipal já 

estando licenciado pelo IAP. Durante a visita técnica dos 
profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio observou-se a 
presença de catadores realizando coleta dos resíduos na 

unidade de disposição inadequada. 

Jacarezinho 

Guapirama 
 O antigo lixão do município foi desativado em 2012, a área 

possui Plano de Recuperação de Área Degradada. Na época da 
operação, o local recebeu RSU e RSS. 

Jacarezinho 

O município possui quatro (04) áreas de lixões desativados 
(entre os anos 1970 e 1990), nenhuma delas possui Plano de 

Recuperação de Área Degradada. 

Na unidade de disposição existente no município, durante a 
visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio, 

observou-se presença de pessoas coletando resíduos nas 
pilhas de disposição. 

Siqueira 
Campos 

 O antigo lixão do município foi desativado em 2012, a área não 
possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 
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Londrina 

Jaguapitã 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se na unidade de disposição final do 

município que pessoas residem e trabalham coletando resíduos 
diretamente na pilha. O local não é cercado e não possui 

vigilância. Os resíduos são dispostos a céu aberto, 
quinzenalmente os mesmos são compactados por veículo da 

Prefeitura. 

 O antigo lixão do município foi desativado em 2010, mas a área 
não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 

Londrina 

O PEV destinado a coleta de resíduos de poda e RCC está 
recebendo irregularmente outros resíduos, como recicláveis. 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se catadores autônomos realizando triagem 
dos resíduos no local, a área sendo cercada e possui um vigia. 

Maringá Paranaíta 

Na área do lixão desativado atualmente funciona um transbordo 
de maneira precária (mal organizado e com grande parte dos 
resíduos dispostos no chão). A área não possui vigilância e 
existem catadores atuando no local. A Prefeitura municipal 
planeja utilizar a área novamente para disposição final de 

resíduos, uma vala já foi construída. 

Paranaguá 

Antonina 
 O antigo lixão do município foi desativado em 2012, mas a área 

ainda não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 

Paranaguá 

O município possui um lixão que foi desativado 2014, não se 
tem informações sobre os Planos ou recuperação das áreas. 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se resíduos que teriam sido dispostos 

recentemente no local. 

Pontal do 
Paraná 

 O antigo lixão do município foi desativado em 2002, não se tem 
informações sobre a recuperação da área. 

Paranavaí 

Marilena 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se na unidade de disposição final do 
município que pessoas trabalham coletando resíduos 

diretamente na pilha (Figura 95). O local é cercado, mas possui 
acesso liberado. Os resíduos são dispostos a céu aberto, não 
são cobertos e nem compactados. Foi informado da existência 
de um TAC assinado com o MP, para melhorias das condições 

da unidade. 

Terra Rica 

Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se que as duas (02) unidades de disposição 
final do município não são cercadas nem possuem vigilância. 

Nessas áreas, os resíduos são dispostos a céu aberto e 
eventualmente são cobertos e compactados. Em uma das 
áreas, seis (06) pessoas da Associação de Catadores de 

Resíduos Sólidos de Terra Rica realizam a coleta de resíduos 
recicláveis. 

Pato Branco Mariópolis 
 O antigo lixão do município foi desativado em 2009, mas a área 

não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 
Atualmente é utilizada para disposição de resíduos de poda. 
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Pato Branco 
 O antigo lixão do município foi desativado em 2014, a área não 
possui Plano de Recuperação de Área Degradada. (Figura 96) 

Sulina 

 A área do antigo lixão do município funcionou até 2012 para 
disposição final e em 2013 como transbordo de RSU. 

Atualmente, ocorre nesse local disposição de resíduos de poda 
e entulhos, mas durante a visita técnica dos profissionais do 

Consórcio EnvEx-Engebio, observou-se também a disposição 
irregular de diversos resíduos (volumosos, pneus, recicláveis). 

Está em fase de contratação a elaboração do PRAD para a 
área. 

 Uma unidade de triagem está atualmente abandonada, junto à 
área do antigo lixão. 

Ponta Grossa 

Ponta 
Grossa 

No mesmo terreno do antigo lixão do município, atualmente está 
em operação uma segunda unidade de disposição final de RSU 

(operada por uma empresa privada). No entanto, a célula em 
operação encontra-se em más condições, sem cobertura dos 

resíduos e presença de animais. Não se tem informações sobre 
a recuperação do antigo lixão. 

Sengés 

 O antigo lixão do município foi desativado na década de oitenta 
(80), a área não possui Plano de Recuperação de Área 

Degradada. 

 Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio observou-se na unidade de disposição final do 

município que pessoas trabalham coletando resíduos (Figura 
97). O local é cercado, mas não possui vigilância. Os catadores 
que atuam no local desde o início das atividades, há cerca de 

trinta (30) anos. Ao todo são onze (11) catadores. 

Telêmaco Borba 

Ortigueira 
O município possui três (03) áreas de lixões desativados, não 

se tem informações sobre os Planos ou recuperação das áreas. 

Telêmaco 
Borba 

 O antigo lixão do município foi desativado há aproximadamente 
vinte (20) anos, não se tem informações se a área possui Plano 

de Recuperação de Área Degradada. 

 Área de bota-fora no Distrito Industrial: recebe resíduos 
coletados por duas (02) empresas de disk-entulhos, desde 

dezembro de 2016. Durante a visita técnica dos profissionais do 
Consórcio EnvEx-Engebio observou-se a presença de um 

catador autônomo, coletando os resíduos (recicláveis e outros 
tipos). 

 Cooperativa dos Agentes Ambientais de Telêmaco Borba - 
COOPATB: formada por dois (02) grupos de catadores que 

trabalham na triagem de forma independente e possuem uma 
relação conflituosa; atuam na mesma edificação que é dividida 

em dois (02) ambientes distintos. 

 Durante a visita técnica dos profissionais do Consórcio EnvEx-
Engebio foram vistos catadores autônomos nas ruas. 
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Toledo Guaíra 

 No aterro sanitário municipal, durante a visita técnica dos 
profissionais do Consórcio EnvEx-Engebio, observou-se 
presença de pessoas coletando resíduos nas pilhas de 
disposição, mesmo após o cobrimento das mesmas. 

 Ponto de Entrega Voluntária: O município conta com quarenta 
(40) Pontos de Entrega Voluntária - PEV que recebem resíduos 
volumosos, de podas, RCC, resíduos recicláveis, entre outros. 

Porém esses PEVs não possuem vigilância, o que facilita o 
descarte irregular de resíduos e atuação de catadores. 

Umuarama 

Brasilândia 
do Sul 

 A Associação de Catadores de Brasilândia do Sul - ACABRAS 
atualmente opera em uma área provisória (menor e deficitário 
de equipamentos), pois em 2016 o galpão original foi destruído 

por um incêndio. Um associado foi inserido na operação da 
coleta seletiva, com intuito de inibir o desvio de resíduos 

recicláveis que estava sendo feito por funcionários do município. 

 Aterro Sanitário Municipal não está operando da forma correta, 
existem áreas de muito acúmulo de água e chorume e resíduos 

fora da vala construída. 

Umuarama 

Existem três (03) áreas para descarte de resíduos volumosos 
por catadores autônomos, semanalmente a Prefeitura realiza a 

coleta e o transporte desses resíduos para uma unidade de 
disposição final. 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017. 

  

Figura 94: Área de bota-fora no município de Reserva do Iguaçu. 
Fonte: Visitas Técnicas, 2017. 
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Figura 95: Unidade de disposição final do município de Marilena. 
Fonte: Visitas, 2017. 

  

Figura 96: Área do antigo lixão do município de Pato Branco. 
Fonte: Visitas, 2017. 
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Figura 97: Unidade de disposição final do município de Sengés, com presença pessoas 
coletando resíduos. 

Fonte: Visitas, 2017. 

5.17. Peculiaridades Regionais 

A gestão de RSU apresenta características mais vinculadas ao porte dos 

municípios do que em relação à região onde se encontram. 

No estado, as principais questões regionais observadas dizem respeito às regiões 

metropolitanas, que concentram grande parte da população do estado e 

consequentemente da geração de RSU. É nestas regiões onde se concentram 

empreendimentos privados de tratamento e disposição de final de RSU, principalmente 

relacionados com as etapas de reciclagem.Também foi possível observar o impacto dos 

aterros privados nos municípios de entorno, favorecendo a disposição final adequada na 

região.  

Locais de forte concentração de municípios com disposição final inadequada de 

RSU são as regiões de Ponta Grossa, Londrina e Toledo. 

Ainda em relação aos municípios mais populosos do estado, foi observada forte 

atuação de catadores autônomos e atravessadores de materiais recicláveis, competindo 

com as ações desenvolvidas pelo poder público municipal e muitas vezes ocasionando 

problemas de saúde nos locais de acúmulo destes resíduos. 
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5.18. Aspectos Econômicos e Financeiros 

No estado do Paraná, de acordo com o banco de dados de elaboração do 

PERS/PR, trezentos e vinte e três (323) municípios realizam a cobrança pelos serviços de 

gerenciamento de RSU, enquanto quarenta e cinco (45) não cobram pelos serviços, não 

se obteve informação para trinta e cinco (31) municípios do estado. Todos os municípios 

que não realizam cobrança de taxa possuem população inferior à 50.000 habitantes. 

Do total de municípios amostrados, 88% realiza cobrança. Desses, 65% executam 

a cobrança juntamente com o IPTU. No Gráfico 41, no Quadro 91 e no Gráfico 42, 

respectivamente, são apresentadas a ocorrência e a forma de cobrança pelos serviços de 

RSU, nos municípios do Paraná. 

 

Gráfico 41: Cobrança por serviços de RSU nos municípios do estado do Paraná. 
Fonte: Questionários, 2017; SEIRSU, 2015-2017; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

Quadro 91: Forma de cobrança dos serviços de gerenciamento de RSU nos municípios. 

Forma de Cobrança 
Quantidade de 

Municípios 
% 

IPTU 209 65% 

Conta de Água - Sanepar 97 30% 

Conta de Água 6 2% 

Individual 8 2% 

Não soube Informar 3 1% 

Total 323 100% 

 

88% 

12% 

Sim Não



    

 

468 

 
468 

 

Gráfico 42: Forma de cobrança por serviços de RSU nos municípios do estado do Paraná. 
Fonte: Questionários, 2017; SEIRSU, 2015-2017; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

A Figura 98 apresenta os municípios que realizam cobrança e a forma de cobrança 

praticada. 

65% 

30% 

2% 

2% 
1% 

IPTU

Conta de Água - SANEPAR

Conta de Água

Individual

Não soube Informar
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Figura 98: Municípios que realizam cobrança pelo gerenciamento de RSU e tipo de 
cobrança. 

Destaque deve ser dado a 30% dos municípios que realizam cobrança através da 

conta de água da Sanepar. Estes municípios firmaram convênio com a Sanepar 

possibilitando a inclusão da cobrança da taxa referente ao gerenciamento de resíduos 

sólidos na conta de água. De acordo com informações da Sanepar o valor médio das 

taxas era de R$ 13,98/mês no ano de 2017. 

Ainda de acordo com a Sanepar a forma de cobrança da taxa nos municípios com 

convênio, ocorre de maneira diversificada, conforme apresentado no Quadro 92. 
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Quadro 92: Forma de Cobrança da Taxa nos municípios com convênio com a SANEPAR. 

Forma de Cobrança 
Quantidade de 

Municípios 
% 

Média de Consumo de Água 42 43% 

Tipo de Uso: Comercial, Residencial, 
Industrial, Utilidade Pública 

28 29% 

Frequência de Coleta 17 18% 

Tarifa Única 4 4% 

Tipo de Uso e Área Construída 3 3% 

Tipo de Uso e Geração de Resíduos 2 2% 

Localidade (centro, bairros) 1 1% 

 Fonte: SANEPAR,2017. 

Em apenas 5% dos municípios do estado do Paraná foi declarado que o valor 

arrecadado com taxas é suficiente para cobrir o custo total com gerenciamento de 

resíduos no município. 

Em relação aos valores arrecadados com taxas e os custos envolvidos no 

gerenciamento de RSU, foram obtidas informações referentes a duzentos e oitenta e três 

(283) municípios do estado do Paraná. Verificou-se que, em média, os custos são 

aproximadamente de duas (02) vezes superiores aos valores arrecadados, conforme 

apresentado no Quadro 93 a seguir. 

Quadro 93: Soma dos valores arrecadados e custos envolvidos no gerenciamento de RSU 

Valores Arrecadados R$ 374.974.951,66 

Custos de Manejo R$ 858.751.232,95 

Déficit R$ 483.776.281,29 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

Um fator adicional a arrecadação insuficiente é a cobrança pelos serviços de RSU 

por meio da taxa vinculada ao IPTU, o que gera uma diminuição nos valores arrecadados 

colaborando para o aumento do déficit. Como o IPTU tem elevado custo administrativo, 

uma vez que requer processos de avaliação imobiliária, cadastros atualizados e 

referenciados, e equipe técnica qualificada, o acesso a essas condições pelos municípios 

de menor porte é dificultado. Dessa forma, os valores de imposto arrecadados nas 

localidades com menor número de habitantes tendem a não cobrir os custos gerados pela 

administração municipal.  



    

 

471 

 
471 

O Gráfico 43 a seguir, que apresenta a relação entre valores arrecadados e custos 

por habitante, corrobora o apresentado no Quadro 93, uma vez que os valores gastos por 

habitante com serviços de RSU são cerca de duas (02) vezes superiores aos valores 

arrecadados. Também é possível verificar que o aumento da faixa populacional dos 

municípios é diretamente proporcional ao aumento dos custos envolvidos no 

gerenciamento de RSU, a mesma relação pode ser observada nos valores arrecadados 

por habitante. 

 

Gráfico 43: Valores arrecadados e custos envolvidos no gerenciamento de RSU por 
habitante. 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017; SNIS, 2015; SNIS, 2013. 

Diante do exposto, verifica-se que a grande maioria dos municípios do estado do 

Paraná enfrentam problemas financeiros relacionados ao manejo de resíduos sólidos. Os 

valores cobrados não cobrem os valores investidos em serviços de RSU, gerando 

despesas para os municípios e assim diminuindo a qualidade dos serviços oferecidos à 

população. 

As informações levantadas indicam também que quanto menor a faixa populacional 

do município, mais frequente é a ocorrência de déficit dos valores de manejo de RSU e 

mais díspar é a relação entre o valor arrecadado e gasto entre os municípios pertencentes 

à mesma faixa populacional (vide Gráfico 43). Essas questões estão diretamente 

relacionadas à forma de cobrança pelos serviços adotada por cada município. Como já 
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abordado, a cobrança da taxa de serviços de RSU vinculada ao IPTU contribui para o 

aumento do déficit desse setor.  

5.19. Análise Integrada 

A gestão de RSU apresenta dificuldades, especialmente no que se refere à gestão 

de informações. A etapa de diagnóstico de gestão dos RSU foi marcada pela dificuldade 

para levantamento de dados consistentes e atuais. O estado do Panará já dispõe do 

SEIRSU – Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos Urbanos, no entanto 

seu preenchimento é facultativo, o que faz com que as informações disponibilizadas 

sejam, em sua maioria, fragmentadas. Um importante trabalho de levantamento, filtragem 

e organização dos dados foi realizado, no entanto, poucas informações sobre a gestão 

municipal dos resíduos sólidos estão disponíveis, especialmente no que se refere à 

gestão em municípios menos urbanizados e distantes das regiões metropolitanas. 

Já a qualidade da gestão municipal de resíduos varia muito conforme o município. 

Municípios maiores ou situados em regiões metropolitanas geralmente apresentam uma 

melhor qualidade de gestão se comparados a municípios menores e mais distantes das 

regiões metropolitanas – no entanto, sempre há exceções. Os consórcios de resíduos 

sólidos geralmente causam um impacto positivo na gestão dos resíduos municipais e, 

apesar de hoje existirem mais consórcios articulados que na época da elaboração do 

PEGIRSU/PR (2013), ainda há muito a ser feito nesse sentido. 

Em termos gerais o estado gera cerca de 3,5 milhões de toneladas ao ano de RSU, 

com forte concentração nas regiões metropolitanas de Curitiba com 37% do total gerado, 

Londrina com 9% e Maringá com 7%. 

A coleta regular de RSU possui elevado grau de atendimento nos municípios, com 

cerca de 64% dos municípios realizando coleta com atendimento de mais de 76% da 

população total (urbana e rural). 

A coleta seletiva de recicláveis é realizada em 76% dos municípios e em 75% 

existe a triagem dos materiais coletados. Para a realização da triagem dos resíduos 

coletados, 60% dos municípios contam com associações e/ou cooperativas de catadores. 

Apenas 12% dos municípios realizam compostagem de RSU.  
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Quanto a disposição final, cerca de 41% dos municípios destinam RSU em áreas 

inadequadas. Apenas 12% dos municípios do estado dispõe RSU em aterro sanitário 

consorciado. 

Com relação aos aspectos financeiros de gestão de RSU, 12% dos municípios 

ainda não realizam nenhum tipo de cobrança de taxa pelos serviços presados.  Sendo 

que apenas 5% dos municípios declararam que o valor arrecadado com as taxas é 

suficiente para pagamento das despesas. 

O Quadro 94, a seguir, apresenta as potencialidades e os problemas relacionados 

a gestão de resíduos sólidos urbanos no Estado. 

Quadro 94: Potencialidades e Problemas relacionados à gestão de RSU. 

POTENCIALIDADES 

Existência da Logística Reversa do setor de embalagens em geral. 

Existe Decreto Estadual 8656/2013 que define as as vinte (20) regiões do PRGIRSU bem 

como estabelece o Grupo R-20 que atualmente congrega cerca de duzentos e cinquenta 

(250) municípios. 

Estado desde 2015 vem disponibilizando recurso aos municípios para aparelhamento da 

coleta seletiva através do Programa RECICLO e executa o Programa Verão Paraná. 

Existência de sete (07) unidades de disposição corsorciadas, atendendo a quarenta e nove 

(49) municípios (12% dos municípios, 35% da população). 

PROBLEMAS 

Elevada complexidade no SEIRSU com baixa adesão dos municípios do estado 

Inexistência da exigência de ações consorciadas conforme PRGIRSU e de mecanismos 

diretos de incentivo para tal. 

Não existe histórico de dados para acompanhamento da geração, composição e disposição 

de resíduos, não sendo possível verificar o atendimento às metas estabelecidas no 

PGIRSU/PR. 

24% dos municípios ainda não executam coleta de recicláveis, todos com populaçao inferior a 

cinquenta (50) mil habitantes. 

25% dos municípios não contam com unidade de triagem. 

Não existe cadastro/levantamento de catadores autônomos de recicláveis. 

Não existe levantamento de atravessadores/sucateiros em atividade. 
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PROBLEMAS 

88% dos municípios não realizam nenhuma ação de separação ou tratamento para a parcela 

orgânica de RSU. 

40% dos municípios destinam RSU em áreas inadequadas. 

RSU sendo transportado em grandes distâncias até as áreas de disposição final. 

Apenas 39% de um total de quarenta e quatro (44) estações de transbordo identificadas 

possuem licenciamento.  

Mesmo em regiões de grande geração de resíduos a destinação é para aterro sanitário, não 

existindo ainda sistemas de triagem em grande escala e tratamento em operação ou em 

implantação. 

Cerca de 50% dos PMGIRS encontrados não atendem ao conteúdo mínimo estabelecido pela 

PNRS, principalmente os planos elaborados em parceria com a Sanepar. 

12% dos municípios ainda nao cobram taxa de gestão RSU. 

95% dos municípios possuem deficit de arrecadação. 

Grande parte dos municípios realizam coleta e destinação de resíduos de grandes geradores. 

Dos resíduos depositados em aterros sanitários em média 32% são materiais recicláveis 

Falta de fiscalização efetiva sobre a operação de unidades de disposição final. Aterros 

Sanitários licenciados operando inadequadamente. 

A partir das informações apresentadas é evidente a necessidade de estabelecer 

avanços na gestão de RSU no estado, garantindo a destinação adequada dos resíduos à 

reciclagem e ao tratamento; garantindo a fiscalização das unidades de disposição final, 

assim como buscando o equilíbrio das contas públicas. 

5.20. Comparação do Diagnóstico do PEGIRSU/PR 2013 com o Diagnóstico 
do PERS/PR 2017 e Verificação do Atendimento das Metas 

Com o intuito de avaliar a evolução da gestão de resíduos sólidos urbanos no 

estado nos últimos anos, foram comparados os dados obtidos no diagnóstico do Plano 

Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Paraná – PEGIRSU/PR 

de 2013 com os dados obtidos para o diagnóstico do PERS/PR de 2017. Essa 

comparação trata-se apenas de um exercício para tentar inferir a evolução da gestão de 

RSU ao longo dos últimos anos. No entanto, é importante ressaltar que nem sempre os 

dados são plenamente comparáveis, já que as amostras obtidas e os critérios de 

classificação adotados em cada um dos planos podem ser diferentes. Sendo assim, tal 
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comparação deve ser feita dentro de um contexto, analisando todos os dados e 

informações em conjunto e não apenas os números de cada item analisado. 

Também foram analisadas as metas propostas no PEGIRSU/PR para avaliar o seu 

atendimento, conforme apresentado a seguir. 

5.20.1. Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos – PMGIRS 

No ano de 2013, foram encontrados PMGIRS de duzentos e quarenta e cinco (245) 

municípios, já em 2017 foram encontrados duzentos e cinco (205) planos. 

Quadro 95: PMGIRS encontrados nos diagnósticos de 2013 e de 2017. 

 Ano Encontrados Não Encontrados 

2013 245 154 

2017 205 197 

5.20.2. Taxa de Limpeza Pública e Manejo de RSU 

Com relação a cobrança pelos serviços de limpeza pública e manejo de RSU 

houve um aumento percentual entre 2013 e 2017 dos municípios que realizam a 

cobrança, sendo que atualmente 88% dos municípios amostrados realizam algum tipo de 

cobrança, enquanto em 2013 eram 82% (Quadro 96). 

Quadro 96: Percentual de municípios que executam cobrança de taxa de limpeza pública e 
manejo de RSU. 

Ano  Sim Não 
Amostra 

(municípios) 

2013 82% 18% 185 

2017 88% 12% 368 

Quanto à forma de cobrança, vem crescendo o número de municípios com 

cobrança vinculada à conta de água e reduzindo a cobrança junto com o IPTU, conforme 

pode ser observado no Quadro 97. 
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Quadro 97: Forma de cobrança da taxa de limpeza urbana e manejo de RSU. 

 Ano IPTU Conta de Água Outros 
Amostra 

(municípios) 

2013 77% 19% 4% 185 

2017 65% 32% 2% 320 

Desta forma, em relação a execução da cobrança, ocorreram avanços, porém a 

arrecadação ainda é insuficiente para cobrir as despesas em 95% dos municípios 

amostrados no ano de 2017. 

5.20.3. Composição 

A composição média de RSU sofreu alterações, com a redução do percentual de 

matéria orgânica e aumento do percentual de recicláveis e rejeitos, conforme apresentado 

no Quadro 98. Estes dados dizem respeito aos resíduos depositados nas unidades de 

disposição final, onde foram realizadas as análises gravimétricas obtidas para ambos os 

diagnósticos. 

Quadro 98: Composição média de RSU dos diagnósticos de 2013 e de 2017. 

Ano Matéria Orgânica Reciclável Rejeitos 

2013 53,33% 30,00% 16,67% 

2017 49,67% 32,67% 17,67% 

Importante destacar que mesmo com a coleta seletiva de recicláveis crescente nos 

municípios do estado, o percentual destes materiais destinados ao aterro cresceu, 

evidenciando o aumento da geração destes materiais ao longo dos anos. 

5.20.4. Geração 

A estimativa de geração foi realizada para diferentes faixas populacionais, 

baseadas nas fontes de dados obtidas em cada caso. A geração média adotada em cada 

diagnóstico está apresentada no Quadro 99 e a estimativa total de geração de RSU está 

apresentada no Quadro 100, onde é possível observar que pelas estimativas realizadas 

baseadas nas taxas de geração por porte de município, houve aumento de cerca de vinte 

e cinco (25) mil toneladas de resíduos entre 2013 e 2017. 
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Quadro 99: Geração média de RSU per capta dos diagnósticos de 2013 e de 2017. 

2013 2017 

Faixa Populacional 
(habitantes) 

Geração Média 
(kg/hab.ano) 

Faixa Populacional 
(habitantes) 

Geração Média 
(kg/hab.ano) 

Menos de 50.000 0,65 Até 15.000 0,63 

De 50.000 a 500.000 0,80 De 15.001 a 100.000 0,73 

De 500.000 a 1 milhão 1,15 De 100.001 a 200.000 0,80 

Mais de 1 milhão 1,40 De 200.001 a 500.000 1,01 

  Acima de 500.001 1,15 

Quadro 100: Estimativa total de geração de RSU dos diagnósticos de 2013 e de 2017. 

Ano Geração Total (t/ano) 

2013 3.450.000 

2017 3.474.613 

Importante destacar que em ambos os planos foram feitas estimativas de geração, 

uma vez que não existe controle de geração de resíduos em todos os municípios do 

estado. 

5.20.5. Coleta Seletiva 

O percentual de município que executam a coleta seletiva aumentou em 2% entre 

2013 e 2017, conforme apresenta o Quadro 101. Em 2017 foram amostrados trezentos e 

noventa e cinco (395) municípios, ou seja, não foi possível obter dados de apenas quatro 

(04) municípios. Dos municípios amostrados, trezentos (300) afirmaram realizar algum 

tipo de coleta seletiva. 

Quadro 101: Existência de Coleta Seletiva nos municípios do Paraná.  

Ano Sim Não 
Amostra 

(municípios) 

2013 74% 26% 289 

2017 76% 24% 395 

5.20.6. Triagem 

A situação em relação a realização de triagem dos recicláveis coletados teve 

grande avanço. Em 2013 30% dos municípios amostrados contavam com essas 
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unidades, enquanto em 2017 65% dos municípios afirmaram realizar triagem de 

recicláveis, conforme apresentado no Quadro 102. 

Quadro 102: Existência de Unidade de Triagem de RSU nos municípios do Paraná. 

Ano Sim Não 
Amostra 

(municípios) 

2013 30% 70% 382 

2017 65% 35% 388 

 Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis 

Para realizar a triagem dos resíduos coletados, em 2013 41% dos municípios 

contavam com associações ou cooperativas de catadores e em 2017 60% dos 

municípios, conforme Quadro 103.  

Quadro 103: Existência de Associação ou Cooperativa de Catadores nos municípios do Paraná. 

 Ano Sim Não 
Amostra 

(municípios) 

2013 41% 59% 285 

2017 60% 40% 357 

5.20.7. Compostagem 

A compostagem ainda é incipiente no estado. Em 2013 6% dos municípios 

amostrados declararam contar com alguma iniciativa de compostagem, em 2017 esse 

percentual dobrou, com 12% dos municípios realizando compostagem de alguma parcela 

de RSU. 

Quadro 104: Existência de Unidades de Compostagem nos municípios do Paraná. 

Ano  Sim Não 
Amostra 

(municípios) 

2013 6% 94% 365 

2017 12% 88% 387 

5.20.8. Disposição Final 

Com relação à disposição final adequada de RSU houve um avanço, porém ainda 

longe do ideal de eliminação de 100% de disposições inadequadas. Em 2013 46% dos 
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municípios utilizavam áreas adequadas para disposição final, enquanto em 2017 eram 

57% dos municípios (Quadro 105). 

Quadro 105: Situação da Disposição Final de RSU nos municípios do Paraná. 

Ano  Adequada Inadequada 
Amostra 

(municípios) 

2013 46% 54% 399 

2017 57% 40% 399 

Em relação ao diagnóstico realizado em 2017, ressalta-se que não foi possível 

classicar a situação da destinação final de RSU de 3% dos municípios, devido a 

divergência de informações das fontes consultadas. 

A partir do diagnóstico do PERS/PR foi possível observar que esse avanço na 

disposição adequada se deu em grande parte pela destinação de RSU em aterros 

privados que atendem vários municípios. 

5.20.9. Atendimento das Metas 

O PEGIRSU de 2013 estabeleceu metas de atendimento em diferentes horizontes 

temporais. A partir das informações obtidas no diagnóstico do PERS/PR foi realizada 

comparação com as metas estabelecidas no PEGIRSU para o prazo imediato, até 2015, 

conforme apresentado no Quadro 106. 

Algumas das metas estabelecidas não são passíveis de mensuração, pois não 

apresentam indicadores bem definidos, como por exemplo a educação ambiental, que 

mesmo a nível nacional não apresenta um indicador consolidado. 

Quadro 106: Situação em relação ao Cumprimento das Metas de Prazo Imediato estipuladas no 
PEGIRSU/PR (2013). 

Metas 
Prazo 

2015 
Observações 

Educação Ambiental 

Promover a educação ambiental na 
Região como um todo, atendendo as 
demandas dos Municípios e aos 
princípios básicos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

100% 
Não é possível mensurar o atendimento dessa 
meta. 
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Metas 
Prazo 

2015 
Observações 

Inclusão Social de Catadores 

Inclusão e fortalecimento da organização 
de 600.000 catadores no Brasil 
(PLANARES) 

26.175 
catadores 
no Paraná 

Não é possível verificar o cumprimento dessa meta, 
pois não foi possível quantificar o número total de 
catadores existentes no estado devido a 
inexistência de um cadastro de todos os catadores 
(formais e informais) atuantes no Paraná.  

Por meio das informações obtidas, verificou-se que 
existem pelo menos duzentas e oitenta e oito (288) 
associações/cooperativas de catadores e 4.945 
catadores organizados nessas 
associações/cooperativas. 

Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos 

Implementação da Logística Reversa no 
Estado (PNRS) 

- 

A logística reversa teve diversos avanços no 
estado, com vinte (20) termos de compromisso (TC) 
assinados. Atualmente dez (10) setores 
efetivamente executam a logística reversa de 
resíduos:  

- Embalagens de agrotóxicos; 

- Embalagens em geral; 

- Latas de aço; 

- Materiais Compósitos; 

- Medicamentos; 

- Óleo Lubrificante; 

- Pilhas e baterias portáteis; 

- Pneus Inservíveis; 

- Filtro de óleo lubrificante; 

- Eletricidade, gás, água, obras e serviços. 

Não há indicadores ou informações no conjunto dos 
TC, que permitam avaliar a redução da disposição 
de resíduos secos em aterros por ação da LR. 

Redução da Geração de Resíduos 
Sólidos Urbanos (PLANARES) 

- 

Conforme as estimativas de geração de RSU, 
verificou-se que não houve redução da geração de 
resíduos, pois a estimativa de geração em 2013 foi 
de 3.450.000 t/ano e em 2017 foi de 3.474.613 
t/ano. 

Revisar/elaborar legislação ambiental 
sobre resíduos e outras leis relacionadas 
aos Resíduos Sólidos Urbanos 

100% 

O Paraná ainda não conta com uma política 
estadual de resíduos sólidos. A partir do PEGIRSU 
foi instituído o Decreto 8656 - 31 de Julho de 2013 
que dispõe sobre a criação do Programa PARANÁ 
SEM LIXÕES, para atendimento às diretrizes da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do 
Paraná e dá outras providências. O Decreto institui 
um Comitê Gestor e o Grupo R-20, composto por 
representantes das vinte (20) regiões estabelecidas 
pelo PRGIRSU/PR. 
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Metas 
Prazo 

2015 
Observações 

Definição do Sistema de regulação dos 
serviços prestados 

100% 

Essa meta não foi atendida, uma vez que as 
agências reguladoras estabelecidas no estado 
atuam apenas na regulação de serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
não tendo atuação específica sobre a gestão de 
RSU. 

Elaborar Planos de Resíduos Sólidos 
Urbanos (PLANARES) 

100% 

De acordo com as informações obtidas no 
diagnóstico do PEGIRSU (2013), duzentos e 
quarenta e cinco (245) municípios apresentaram 
Planos de Resíduos Sólidos Urbanos (inclusos 
Planos de SANEAMENTO). No diagnóstico do 
PERS/PR, foram encontrados duzentos e cinco 
(205) Planos, ainda não atendendo a meta. Porém 
não é possível afirmar que os demais municípios 
não possuem Plano. Desta forma, fica evidente a 
falta de controle e acompanhamento do governo do 
estado a respeito da elaboração dos PMGRS. 

Estabelecer a sustentabilidade dos 
sistemas municipais de limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos, mediante 
cobrança da taxa de lixo sem vinculação 
com o IPTU (PLANARES) 

48 

Verificou-se que houve um avanço no número de 
municípios que realizam a cobrança de taxa pelos 
serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 
sólidos e uma redução dos municípios que realizam 
a cobrança vinculada ao IPTU. Em 2013 76,88% 
dos municípios amostrados cobravam essa taxa 
vinculada ao IPTU e em 2017 65%. 

Porém, contata-se que, independentemente da 
forma de cobrança, em 2017 apenas 5% dos 
municípios amostrados existia suficiência de 
arrecadação para cobrir os gastos com os serviços 
prestados, e para 75% o valor arrecadado cobre no 
máximo 50% das despesas. 

Criar e implementar Consórcio Regional 
para Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

- 

No ano de 2013 foram identificados cinco (05) 
consórcios intermunicipais e em 2017 foram 
identificados onze (11) consórcios em operação e 
um (01) inativo. Porém, os consórcios existentes 
não condizem com a regionalização proposta em 
2013. 

Serviços de Limpeza, Coleta e Tratamento 

Planejar e otimizar os serviços de 
varrição, atendendo 100% da área 
urbana 

- 
Não foram levantadas informações sobre serviços 
de limpeza urbana no diagnóstico do PERS/PR. 

Percentual de domicílios urbanos 
atendidos por coleta regular com 
frequência mínima de três vezes por 
semana (PLANSAB) 

98% 

No diagnóstico do PERS/PR foram levantadas 
informações a respeito da cobertura dos serviços 
de coleta, não especificando a frequência mínima. 
Atualmente, 64% dos municípios do estado 
possuem atendimento com coleta regular superior a 
76% da população total de município. 
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Metas 
Prazo 

2015 
Observações 

Percentual de domicílios rurais atendidos 
por coleta regular direta ou indireta 
(PLANSAB) 

55% 
72% dos municípios amostrados possuem coleta na 
área rural. Não foi possível quantificar o percentual 
de domicílios rurais atendidos. 

Redução dos resíduos recicláveis secos 
dispostos em aterro, com base na 
caracterização nacional em 2012, 
associada à inclusão social dos catadores 
(PLANARES) 

43% 

De acordo com as caracterizações realizadas em 
2013 e em 2017, verificou-se que a quantidade de 
resíduos recicláveis destinadas as áreas de 
disposição final aumentou de 30% para 32,67%. 
Destaca-se que a caracterização obtida em 2017 é 
uma estimativa. 

Redução do percentual de resíduos 
úmidos disposto em aterros, com base na 
caracterização nacional (PLANARES) 

30% 

Verificou-se que de 2013 para 2017 houve redução 
de 53% para 50% a quantidade de matéria orgânica 
destinada as áreas de disposição final de resíduos, 
não atendendo a meta estabelecida. 

Otimizar o sistema de transporte de 
resíduos, para viabilizar ações regionais 

- 

Foram identificadas, no diagnóstico do PERS/PR, 
estações de transbordo de empresas privadas que 
atendem a mais de um município, porém não foram 
identificadas ações públicas regionalizadas de 
compartilhamento de transbordo ou transporte de 
resíduos.  

Disposição Final Ambientalmente Adequada de Rejeitos 

Eliminação Total dos Lixões até 2014 
(PLANARES) 

100% 

Atualmente cerca de 40% dos municípios 
paranaenses dispõe os RSU em áreas 
consideradas inadequadas. Sendo que destes, 
trinta (30) municípios utilizam áreas consideradas 
como lixões ou com características de operação 
similares. Apesar de pequena melhoria em relação 
a 2013 a meta estabelecida não foi atendida. 

Recuperação de gases de aterro sanitário 
– Potencial de 250 MW no País 
(PLANARES) 

2,7 

Foi verificado que apenas dois aterros sanitários do 
estado fazem a recuperação de gases: o aterro 
municipal de Cascavel e o aterro da empresa 
ESTRE localizado no município de Fazenda Rio 
Grande e que atende ao CONRESOL, sendo o 
aterro com maior quantidade de resíduos recebida 
no estado. 

Cascavel: 70 KW 

Estre: 8,6 MW 

Sendo assim, atualmente a meta estabelecida de 
recuperação de gases está atendida, através da 
atuação da iniciativa privada. 

Disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos em todos os 
Municípios (PLANARES) 

100% 

Atualmente apenas 57% dos municípios do estado 
dispõe RSU em áreas adequadas. Porém a 
disposição que ocorre não é somente de rejeitos e 
sim de quase a totalidade dos resíduos gerados. 
Não cumprindo a meta estabelecida. 
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Metas 
Prazo 

2015 
Observações 

Áreas de lixões reabilitadas (queima 
pontual, captação de gases para geração 
de energia mediante estudo de 
viabilidade técnica e econômica, coleta 
do chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa, cobertura com 
solo e cobertura vegetal) (PLANARES) 

10% 

No diagnóstico do PERS/PR foram levantadas 
áreas degradadas por disposição inadequada. Não 
tendo sido possível identificar áreas 
recuperadas,pois não há registro dessas ações. 

Como já mencionado na introdução do presente capítulo, nem sempre as 

comparações são plenamente factíveis. Mas, pode inferir que houve alguns avanços 

desde 2013, a maioria delas advindas de ações pontuais dos municípios do estado. Vale 

ressaltar que mesmo observando-se o aumento do número de municípios com coleta 

seletiva, unidades de triagem e a assinatura dos Termos de Compromisso para a 

Logística Reversa não se observou resultados sobre a diminuição de percentual de 

recicláveis e de orgânicos enviados para disposição final no solo, destacando-se que 40% 

dos municípios realizam essa disposição de forma inadequada.  

Apesar de se ter identificado ações do Estado no apoio à triagem e no 

desenvolvimento das ações de logística reversa, não se observou resultados das ações 

desenvolvidas pelo governo para o desenvolvimento de ações de regionalização e, o 

resultado global na busca do cumprimento das metas estabelecidas no PRGIRSU de 

2013 foi pouco expressivo. 

A implementação dos arranjos municipais para estabelecimento dos consórcios 

públicos intermunicipais para gestão de RSU, previstos no PRGIRSU/PR, não foi 

executada, sendo que nenhum consórcio foi estabelecido conforme as propostas e 

abrangências de regionalização do Plano. 

Poucos avanços ocorreram na implementação das ações e das alternativas 

tecnológicas propostas para tratamento de RSU com o objetivo de redução de fração 

seca e orgânica para disposição final apenas de rejeitos. Destaca-se também que apesar 

da evolução (ainda que os critérios de classificação não sejam exatamente os mesmos) 

de municípios com disposição final adequada (57% contra 46%), o estado ainda está 

longe da meta de eliminação de disposição inadequada. Esse avanço se deu, em linhas 

gerais, pelo fato de muitos municípios passarem a destinar seus resíduos para aterros 

sanitários privados. Fica evidente a fragilidade de proposição de ações contando apenas 
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com inciativas dos municípios, sem a participação efetiva do estado no apoio ao seu 

desenvolvimento, assim como, fica evidente a necessidade de revisão e adequação das 

estratégias, programas e ações do Plano propostos em 2013. 
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 RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 6.
BÁSICO – RSAN 

6.1. Metodologia 

O levantamento de dados para construção do diagnóstico sobre a situação dos 

RSan no Paraná foi realizado por meio de reuniões presenciais, principalmente com a 

SANEPAR e FUNASA; consulta bibliográfica (sites, relatórios, artigos, livros, entre outros); 

contatos por meio de telefone e e-mail; além de consulta às respostas do questionário do 

PERS/PR e visitas técnicas realizadas pela equipe do consórcio EnvEx-Engebio. 

Como principais bases de dados para as estimativas da composição e geração dos 

resíduos de serviços de saneamento no estado, foram utilizadas informações fornecidas 

pela SANEPAR e CISPAR e os relatórios anuais do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento - SNIS. Também foram consultadas licenças ambientais emitidas pelo 

IAP, Atlas de Abastecimento de Água e Esgoto da Agência Nacional de Águas e 

realizadas consultas bibliográficas diversas. 

6.2. Legislação 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei Federal 12.305/2010, 

estabelece que os resíduos sólidos de serviços públicos de saneamento são aqueles 

gerados na operação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

manutenção dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Os serviços de saneamento são regulamentados pela Política Nacional de 

Saneamento Básico - PNSB, Lei Federal 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. O Decreto Federal 7.217/2010 regulamenta a PNSB 

e estabelece que são considerados como serviços públicos de esgotamento sanitário a 

disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades 

de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas. 
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No Paraná, a Lei Estadual 12.493/99 estabelece que são considerados resíduos 

sólidos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e os gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como os líquidos cujas 

características tornem inviável o seu lançamento em rede pública de esgotos ou corpos 

de água ou exijam, para tal fim, solução técnica e economicamente inviável, em face da 

melhor tecnologia disponível. 

A referida Lei Estadual não traz a definição de Resíduos de Saneamento, porém, 

outras resoluções já regulamentavam a destinação de lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água e esgoto. As principais regulamentações estão apresentadas no 

Quadro 107 a seguir. 

Quadro 107: Resoluções referentes aos RSAN. 

Legislação  Súmula 

Resolução Conama 
237/1997 

Estabelece necessidade de licenciamento ambiental pelo órgão 
responsável dos serviços de utilidade pública, incluindo as 

Estações de Tratamento de Água - ETA e interceptores, emissários, 
estações elevatórias e Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário 

- ETE. 

Resolução Conama 
375/2006 

Define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 
esgotos gerados em ETE e seus produtos derivados. 

Resolução SEMA/PR 
021/2009 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece condições e 
padrões ambientais e dá outras providências, para 

empreendimentos de saneamento. 

Além das legislações já citadas, a Resolução SEMA/PR 021/2009 estabeleceu 

prazos para regularização das estações de tratamento de água com vazão superior a 30 

L/s, que devem passar a contemplar sistema de tratamento e disposição final de efluentes 

e resíduos conforme segue: 

 Cinco (05) anos para as ETA com vazão igual ou superior a 2.500 L/s; 

 Sete (07) anos para as estações de tratamento de água com vazão superior 

a 500 L/s e inferior a 2.500 L/s;  

 Dez (10) anos para as estações de tratamento de água com vazão superior 

a 30 L/s e inferior a 500 L/s.  
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A Resolução estabelece ainda que as operadoras ficam obrigadas a apresentar ao 

IAP, para sua aprovação e acompanhamento, Relatório de Monitoramento dos resíduos 

gerados no processo de tratamento. 

Para as estações de tratamento de esgoto, a Resolução estabelece que as 

operadoras ficam obrigadas a apresentar ao IAP, Relatório Anual com as ligações efetivas 

no sistema, ligações potenciais (factíveis), planos de ampliação, quantificação dos lodos 

gerados no processo de tratamento, carga orgânica afluente e lançada após tratamento, 

por município e por bacia hidrográfica. Define ainda os critérios para utilização agrícola de 

lodo de ETE. 

6.3. Atores e Responsabilidades 

Dentre os principais atores na gestão dos RSan estão os municípios, titulares dos 

serviços públicos de saneamento. No Paraná, a maioria dos municípios, trezentos e 

quarenta e cinco (345), concessiona os serviços de abastecimento de água e esgoto à 

Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar; o município de Paranaguá tem contrato 

com empresa privada para operação desses mesmos serviços; e os demais municípios 

do estado, cinquenta e três (53), possuem sistemas próprios, sob gestão municipal; 

desses, quarenta e dois (42) estão vinculados (consorciados) ao Consórcio de 

Saneamento do Paraná - CISPAR. A seguir são descritas as principais atuações e 

responsabilidades dos atores envolvidos na gestão de RSan. 

Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar 

A Sanepar, uma sociedade de economia mista e de capital aberto, atua na 

prestação de serviços de saneamento básico em trezentos e quarenta e cinco (345) 

municípios. Possui cento e sessenta e quatro (164) Estações de Tratamento de Água – 

ETA e duzentas e trinta e nove (239) Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs 

distribuídas pelo estado. 

Dentre os órgãos de governança da Sanepar estão a diretoria executiva, 

responsável pela gestão dos negócios da Companhia; o conselho de administração, 

órgão deliberativo responsável por determinar as diretrizes e políticas da empresa; o 

conselho fiscal; o comitê técnico, órgão de assessoramento do conselho de 

administração; o comitê de auditoria estatutário; e o comitê de indicação e avaliação, 
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responsável por verificar a conformidade do processo de indicação e avaliação dos 

administradores, conselheiros fiscais e membros de comitês estatutários.  

A diretoria executiva é constituída pela diretoria da presidência e pelas diretorias: 

administrativa, comercial, jurídica, financeira e de relações com investidores, de 

investimentos, de meio ambiente e ação social e de operações. Cada uma dessas 

diretorias subdivide-se em setores. A diretoria de meio ambiente e ação social, por 

exemplo, engloba os setores: de assessoria de pesquisa e desenvolvimento, de 

desenvolvimento ambiental, de gestão de resíduos sólidos, de educação ambiental, de 

gestão ambiental e de recursos hídricos.  

A diretoria de operações subdivide-se em diversos setores, tais como: setor de 

planejamento e desenvolvimento operacional, de processo de água, de processo de 

esgoto, de atendimento ao cliente, de medidores de vazão, de avaliação e conformidades, 

além da gerência geral de cada região (metropolitana e litoral, nordeste, noroeste, 

sudeste e sudoeste). 

Paranaguá Saneamento 

A empresa privada Paranaguá Saneamento, que faz parte da Companhia Iguá 

S.A., assumiu recentemente a operação dos serviços de saneamento básico de 

Paranaguá em substituição à empresa CAB Águas de Paranaguá, que operou os serviços 

de fornecimento de água e de esgoto do município durante o período de 2008 a julho de 

2017. O sistema de saneamento de Paranaguá conta com quatro (04) Estações de 

Tratamento de Água – ETA e quatro (04) Estações de Tratamento de Esgoto - ETE. 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – Cispar 

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – Cispar foi fundado em 

2001 e presta assistência técnica, administrativa e laboratorial aos municípios 

consorciados. Cada município é responsável pela operação e destinação adequada dos 

resíduos gerados nos sistemas de água e de esgoto. O Cispar é constituído atualmente 

por quarenta e dois (42) municípios, são eles: Abatiá, Alvorada do Sul, Andirá, Ângulo, 

Boa Ventura de São Roque, Entre Rios do Oeste, Flórida, Ibiporã, Iguaraçu, Jaguapitã, 

Japurá, Jardim Olinda, Jataizinho, Jussara, Kaloré, Lobato, Marechal Cândido Rondon, 

Marialva, Mariluz, Marumbi, Mercedes, Miraselva, Munhoz de Melo, Nova Fátima, Nova 

Santa Bárbara, Paranapoema, Pato Bragado, Peabiru, Pitangueiras, Porto Barreiro, Prado 
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Ferreira, Presidente Castelo Branco, Ribeirão Claro, Santa Cecília do Pavão, Santa Isabel 

do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Jorge do 

Ivaí, Sarandi, Tapejara e Terra Rica. 

Órgão Regulador do Consórcio Cispar – Orcispar 

O Órgão Regulador do Consórcio Cispar – Orcispar é o órgão do Cispar 

responsável pela regulação dos serviços prestados pelo Consórcio. Atua nas atividades 

de planejamento, controle, fiscalização e mediação de conflitos. O Orcispar objetiva 

garantir a prestação adequada dos serviços públicos de saneamento e a universalização 

dos serviços de forma eficiente e transparente e para isso atua em cada município 

consorciado por meio de um conselho de regulação, que faz parte da câmara de 

regulação do município. 

 
Agência Reguladora do Paraná – Agepar 

A Agência Reguladora do Paraná – Agepar, criada pela Lei Complementar 94 de 

23 de julho de 2002, é uma autarquia sob regime especial, dotada de autonomia 

financeira, funcional, técnica e administrativa, que exerce a regulação, a normatização, o 

controle, a mediação e a fiscalização de serviços de infraestrutura concedidos no Paraná, 

tais como os serviços de saneamento básico. A Agepar atua na fiscalização dos contratos 

dos serviços prestados e na revisão tarifária da Sanepar. A Agência Reguladora do 

Paraná ainda não atua de forma a regular toda prestação de serviços. 

Fundação Nacional da Saúde – Funasa 

Como já citado anteriormente, a Fundação Nacional da Saúde – Funasa, órgão 

executivo do Ministério da Saúde, objetiva promover a saúde pública e a inclusão social 

por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. 

No que concerne os resíduos sólidos dos serviços públicos de saneamento básico, 

atualmente a Funasa realiza ações de treinamento e capacitação em conjunto com o 

Cispar aos municípios consorciados. Além disso, realizou o repasse de recursos ao 

Cispar para a construção do Centro de Referência em Saneamento do Paraná no 

município de Maringá, onde está localizado o Laboratório Regional de Controle e 

Qualidade de Águas e Esgoto que presta serviços a todos os municípios consorciados. 
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Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná – Cagepar 

A Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná – Cagepar, 

antiga Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá que foi regulamentada pela Lei 

Complementar 181 de 23 de novembro de 2015, é uma autarquia com poderes de 

agência reguladora para todos os serviços concessionados no litoral do Paraná. 

Atualmente a Cagepar é responsável pela regulação e fiscalização da empresa 

Paranaguá Saneamento, antiga CAB Águas de Paranaguá. 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae, criada 

em 1984, é uma organização não governamental que busca o fortalecimento e o 

desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços 

municipais de saneamento, responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água, de 

esgoto, de gestão de resíduos sólidos e de drenagem urbana. A entidade possui uma 

sede nacional, localizada em Brasília, e possui treze (13) regionais distribuídas pelo país, 

dentre elas a regional do Paraná, atualmente presidida por um integrante do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Marechal Cândido Rondon.  

A Assemae participa do Conselho das Cidades, do Conselho Nacional de Saúde, 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, além de participar de conselhos estaduais 

de saneamento e comitês de bacias hidrográficas.  

A Associação participou da discussão de propostas históricas, como a destinação 

de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS para o saneamento, 

campanhas sanitárias contra a dengue e a cólera, a manutenção do Ministério da Ação 

Social e diversas mobilizações pela criação de legislação específica para o setor, como a 

Lei Federal 11.445/2007 de Saneamento, a Lei Federal 12.305/2010 de Resíduos Sólidos, 

a Lei Federal 11.107/2005 de Consórcios Públicos e a Lei Federal 9.433/1997 de 

Recursos Hídricos. 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES 

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, fundada em 

1966, é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne profissionais do setor e tem como 

missão contribuir para o desenvolvimento do saneamento ambiental e promover 
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atividades técnico-científicas, político-institucionais e de gestão para melhoria da saúde e 

da qualidade de vida das pessoas. 

6.4. Instrumentos de Planejamento 

A Política Nacional de Saneamento Básico - PNSB e seu Decreto Regulamentador 

estabeleceram a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Saneamento Básico pelos 

titulares dos serviços de saneamento, no caso, os municípios. A política também 

estabelece que podem ser elaborados planos regionais quando a prestação dos serviços 

se der de forma regionalizada. Além disso, a PNSB determina a elaboração do Plano 

Nacional de Saneamento Básico – Plansab a ser elaborado sob coordenação do 

Ministério das Cidades. 

O Plansab foi elaborado entre os anos de 2009 e 2010, atualizado a partir do 

Censo Demográfico IBGE de 2010, passou por consulta pública entre julho e setembro de 

2012, foi aprovado pelo Decreto Presidencial 8.141, de 20 de novembro de 2013, e pela 

Portaria Interministerial 571, de 5 de dezembro de 2013. Além disso, o Plansab 

estabelece metas de curto, médio e longo prazo para os serviços de saneamento básico 

no país e por macrorregião. 

O estado do Paraná não possui plano de saneamento, assim, deve buscar o 

atendimento das metas estabelecidas no Plano Nacional para a região Sul. O Quadro 108 

apresenta as metas de atendimento com abastecimento de água e esgotamento sanitário 

para a região Sul, as quais devem ser buscadas no Estado e que interferirão na geração 

de resíduos de serviços públicos de saneamento. 

Quadro 108: Metas de atendimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário previstas 
no Plansab. 

Indicador Ano Brasil Sul 

A
B

A
S

T
E

C
IM

E
N

T
O

 D
E

 

A
G

U
A

 

A1 - % de domicílios urbanos e rurais 
abastecidos por rede de distribuição ou 
por poço ou nascente com canalização 

interna 

2010 90 98 

2018 93 99 

2023 95 99 

2033 99 100 

A2 - % de domicílios urbanos abastecidos 
por rede de distribuição ou por poço ou 

nascente com canalização interna 

2010 95 98 

2018 99 100 

2023 100 100 
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Indicador Ano Brasil Sul 

2033 100 100 

A3 - % de domicílios rurais abastecidos 
por rede de distribuição ou por poço ou 

nascente com canalização interna 

2010 61 94 

2018 67 96 

2023 71 98 

2033 80 100 

E
S

G
O

T
A

M
E

N
T

O
 S

A
N

IT
Á

R
IO

 

E1 - % de domicílios urbanos e rurais 
servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2010 67 72 

2018 76 81 

2023 81 87 

2033 92 99 

E2 - % de domicílios urbanos servidos 
por rede coletora ou fossa séptica para 

os excretas ou esgotos sanitários 

2010 75 78 

2018 82 84 

2023 85 88 

2033 93 96 

E3 - % de domicílios rurais servidos por 
rede coletora ou fossa séptica para os 

excretas ou esgotos sanitários 

2010 17 31 

2018 35 46 

2023 46 55 

2033 69 75 

E4 - % de tratamento de esgoto coletado 

2008 53 59 

2018 69 73 

2023 77 80 

2033 93 94 

Os municípios, titulares dos serviços de saneamento, devem elaborar os Planos 

Municipais de Saneamento Básico – PMSB. Além disso, especificamente relacionado com 

os RSan, os planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos – 

PMGIRS, estabelecidos na PNRS, devem estabelecer as diretrizes e a responsabilidade 

pelo gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços públicos de saneamento básico. 

6.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

Com relação ao planejamento de ações por parte das operadoras de serviços, a 

Sanepar, principal operadora de saneamento no estado, já desenvolveu e busca 

implementar o Programa Paraná Bem Tratado. O programa envolve melhorias no 

tratamento, o aproveitamento energético por meio da utilização de biogás e a mitigação 

dos gases de efeito estufa em dez (10) estações de tratamento de esgoto, localizadas nos 
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municípios de: Arapongas, Araucária, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Toledo e 

Umuarama, contemplando o tratamento do lodo gerado nessas estações. 

A Sanepar já desenvolve alguns programas para destinação final de lodo, 

principalmente de lodo de esgoto sanitário. Dentre eles, destaca-se o uso agrícola do 

material e a implantação de uma unidade de biodigestão de lodo.  

A destinação do lodo de esgoto para uso agrícola é realizada pela Sanepar desde 

2002, a qual tem a responsabilidade de tratar o lodo para atendimento dos padrões 

estabelecidos na legislação e elaboração do projeto agrícola de destinação, de forma a 

garantir o uso adequado do material nas propriedades rurais. De acordo com informações 

da Sanepar, em 2016, foram destinados mais de 25.000 t de lodo de esgoto para 

aproveitamento na agricultura. 

Com o objetivo de implementar no estado a geração de energia a partir da 

biodigestão de lodo, a Sanepar e a Empresa Catallini Bioenergia constituíram a empresa 

CS Bioenergia S.A., na forma de sociedade anônima de capital fechado, com 40% das 

ações pertencentes à Sanepar e 60% pertencentes à Catallini.  

A planta de operação da CS Bionergia, em fase final de implantação, está 

localizada junto à ETE Belém, em Curitiba; também receberá resíduos orgânicos, Classe 

II, de grandes geradores para tratamento. O biogás gerado no processo será utilizado 

integralmente para geração de energia elétrica. Ao final do processo será possível a 

produção de fertilizante sólido a partir dos resíduos remanescentes do processo de 

biodigestão (CSBioenergia, 2017). 

Além das ações desenvolvidas pela Sanepar, o Cispar acompanha a geração de 

lodo nas estações de tratamento de esgoto dos municípios consorciados, nas quais 

monitora a geração e a necessidade de limpeza e destinação de lodo. 

6.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

Não foram identificadas ações de educação ambiental específicas para essa 

tipologia de resíduo. 
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Porém, os prestadores de serviços realizam diversas ações de educação ambiental 

voltadas ao consumo consciente de água, destinação adequada de esgotamento sanitário 

e cuidados com o sistema de coleta de esgoto: destinação adequada de óleo vegetal 

usado, ligações prediais de esgoto, entre outras. Campanhas que influenciam no 

funcionamento adequado dos sistemas de tratamento e consequentemente na geração de 

lodo. 

A Sanepar, por exemplo, executa diversos programas de educação ambiental 

como o Eco Expresso Sanepar, ônibus que funciona como um centro de educação 

ambiental itinerante equipado com uma maquete que permite ao visitante conhecer o 

caminho da água desde a nascente até a sua disposição final, na forma de esgoto tratado 

(SANEPAR, 2017).  

O programa da Sanepar chamado Trate Bem a Rede reúne diversos projetos 

socioambientais voltados para a conservação e manutenção adequada da rede de 

esgoto. Inserido no Trate Bem a Rede está o “Se ligue nessa ideia, sem óleo na rede” que 

está em início de implementação e visa conscientizar a população a dar o destino 

adequado ao óleo de cozinha usado (SANEPAR, 2017). 

A Paranaguá Saneamento implementa ações de educação socioambiental em 

Paranaguá, principalmente voltadas à importância da água, ao consumo consciente, ao 

correto uso da rede de esgoto e ao direcionamento do óleo vegetal usado para reciclagem 

(IGUASA, 2017). 

6.7. Atividades Geradoras 

A Política Nacional de Saneamento Básico constituída pela Lei Federal Nº 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007, considera saneamento básico o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações de: Abastecimento de água potável, Esgotamento Sanitário, 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas. 

Entende-se por atividades geradoras de RSan aquelas relacionadas diretamente 

aos serviços de tratamento de água para abastecimento humano, ao tratamento de 

esgoto sanitário e à limpeza de canais de drenagem pluvial urbana, que tem como 
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principais resíduos resultantes os lodos gerados no tratamento e os sedimentos de 

limpeza de canais. 

6.7.1. Atividades geradoras de RSan licenciadas pelo IAP 

Os quadros a seguir (Quadro 109, Quadro 110, Quadro 111 e Quadro 112) 

apresentam as atividades dispensadas de licenciamento e as atividades geradoras de 

RSan passíveis de licenciamento ambiental segundo o IAP. 

Quadro 109: Atividades dispensadas de licenciamento. 

Ficam Dispensados do Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE  

As Estações de Tratamento de Água com vazão inferior a 30 l/s; 

Todas as captações superficiais (rios e minas) e subterrâneas, como também perfuração e 
operação de poços, sendo apenas necessário outorga ou a dispensa de outorga pela 
SUDERHSA; 

As unidades de tratamento simplificado (apenas cloração + fluoretação) das águas de 
captações superficiais e subterrâneas; 

Rede de distribuição, adutoras, reservatórios e elevatórias de sistemas de abastecimento de 
água; 

Coletores tronco e rede coletora de esgoto; 

Poços tubulares rasos. 

Fonte: IAP, 2017. 

Quadro 110: Critérios para licenciamento de Estações de Tratamento de Água - ETA. 

Empreendimento Relação de Documentos 

Estação de Tratamento de Água com vazão superior a 30 l/s e 
inferior a 500 l/s 

- - - LAS 

Estação de Tratamento de Água com vazão igual ou superior a 
500 l/s 

LP LI LO - 

Fonte: IAP, 2017. 

Quadro 111: Critérios para licenciamento de Estações de Tratamento de Esgoto - ETE. 

Empreendimento 
Relação de 

Documentos 

Para Interceptores, elevatórias e emissários de: 
Pequeno porte = vazão nominal menor ou igual a 200 l/s, e Médio porte 

= vazão nominal maior que 200 l/s e menor ou igual a 1000 l/s 
- - - LAS 

Interceptores, elevatórias e emissários de grande porte = vazão 
nominal superior a 1000 l/s 

LP LI LO - 
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Empreendimento 
Relação de 

Documentos 

Unidades de tratamento de esgoto 

LP LI LO - 

- - LO LAS 

- - - LAS 

Fonte: IAP, 2017. 

Quadro 112: Critérios para licenciamento, recebimento e disposição final do lodo. 

Empreendimento 
Relação de 

Documentos 

Unidades de Gerenciamento de Lodo – UGL que recebem lodo de 
uma ou mais ETEs cuja soma de suas capacidades seja igual ou 

superior a 250.000 habitantes 
LP LI LO - 

Unidades de Gerenciamento de Lodo – UGL que recebem lodo de 
uma ou mais ETEs cujo soma de suas capacidades seja superior a 

30.000 e inferior a 250.000 habitantes 
- - LO LAS 

Unidades de Gerenciamento de Lodo – UGL que recebem lodo de 
uma ou mais ETEs cujo soma de suas capacidades seja de até 30.000 

habitantes 
- - - LAS 

Fonte: IAP, 2017. 

No Paraná o principal operador de serviços de saneamento é a Companha de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR, que atualmente atende trezentos e quarenta e cinco 

(345) municípios. Outro importante ator é o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do 

Paraná – CISPAR que congrega municípios com autarquias municipais de saneamento e 

aqueles que administram diretamente os serviços. Atuam ainda no Paraná uma (01) 

empresa privada e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. O 

Quadro 113 apresenta o quantidade de municípios atendidos para cada tipo de prestador 

de serviços e o mapa da Figura 99 apresenta o tipo de natureza jurídica dos serviços de 

saneamento em cada município do estado. 

Quadro 113: Número de estabelecimentos geradores de RSan de acordo com esfera jurídica. 

Natureza Jurídica Municípios 

Autarquia 40 

Administração pública direta 12 

Empresa privada 01 

Sociedade de economia mista (SANEPAR) 345 

Sociedade de economia mista (CASAN) 01 

Fonte: Sanepar, 2017; Cispar, 2017; SNIS, 2015. 
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Figura 99: Estabelecimentos geradores de RSan de acordo com esfera jurídica. 
Fonte: SNIS, 2015. 

Ressalta-se que para resíduos de drenagem os responsáveis pelas atividades 

geradoras (limpeza de sistemas de macro e microdrenagem) são os municípios, 

responsáveis pela implantação e manutenção desses sistemas, uma vez que não foram 

encontrados no estado municípios que não fossem os próprios operadores desses 

serviços.  

Com relação à geração de lodo de Estações de Tratamento de Água - ETA e 

Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, devido à inexistência de informações 
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específicas, utilizou-se neste momento, como referência para definir os grandes 

geradores, a vazão de tratamento de água e esgoto.  

Destacam-se no Quadro 114, os dez (10) maiores municípios geradores de lodo de 

ETA no Estado, em ordem decrescente de geração, e o prestador do serviço. Na 

sequência, a Figura 100 apresenta os volumes de água tratada por município. 

Quadro 114: Municípios com mais geração de lodo de ETA no Estado. 

Município  
Sigla do 

Prestador  
Volume de água tratada 
em ETA (1.000 m³/ano) 

Curitiba SANEPAR 175.734,77 

Londrina SANEPAR 56.396,98 

Ponta Grossa SANEPAR 25.551,40 

Maringá SANEPAR 25.541,15 

Foz do Iguaçu SANEPAR 24.608,27 

São José dos Pinhais SANEPAR 20.807,52 

Cascavel SANEPAR 16.098,69 

Colombo SANEPAR 13.707,16 

Paranaguá CAB AdP 11.355,00 

Araucária SANEPAR 11.281,42 

Fonte: SNIS, 2015. 
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Figura 100: Volume de água tratada por município. 
Fonte: SNIS, 2015. 

Da mesma forma, em relação aos lodos provenientes das Estações de Tratamento 

de Esgoto - ETEs no Estado, o Quadro 115 destaca os dez (10) maiores municípios 

geradores em ordem decrescente de geração, e o prestador do serviço. Na sequência, a 

Figura 101 apresenta os volumes de esgoto tratado por município. 
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Quadro 115: Municípios com mais geração de lodo de ETEs no Estado. 

Município  
Sigla do 

Prestador  
Volume de esgotos 

tratado (1.000 m³/ano) 

Curitiba SANEPAR 97.499,13 

Londrina SANEPAR 29.766,48 

Maringá SANEPAR 21.527,84 

Ponta Grossa SANEPAR 13.403,34 

Cascavel SANEPAR 13.018,19 

Foz do Iguaçu SANEPAR 12.366,03 

São José dos Pinhais SANEPAR 8.134,35 

Guarapuava SANEPAR 5.326,63 

Toledo SANEPAR 4.845,91 

Umuarama SANEPAR 4.831,05 

Fonte: SNIS, 2015. 
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Figura 101: Volume de esgoto tratado por município. 
Fonte: SNIS, 2015. 

A Figura 102 apresenta a localização das ETEs da SANEPAR nas vinte (20) 

regiões definidas pelo PRGIRSU/PR. 
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Figura 102: Relação de ETEs no Estado. 
Fonte: SANEPAR. 

A limpeza de fossas sépticas caracteriza-se como outra atividade com significativa 

geração de RSan. Não há informações específicas sobre o número de empresas que 

realizam o serviço no Estado, mas pelos dados do IBGE é possível notar a grande 

demanda pela atividade. 
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Segundo informações do órgão, dos 3.298.578 domicílios do Paraná, 43,9% 

destinam seu esgoto sanitário em fossas sépticas (11,6%) ou rudimentar (32,3%) - 

Quadro 116. No total, são 1.447.219 fossas, que necessitam de manutenção periódica, 

gerando resíduos de serviços de saneamento. Segundo informações da SANEPAR, nos 

municípios onde a empresa opera e possui ETE, os resíduos de limpa-fossa são 

destinados no local, mediante pagamento de taxa.  

Quadro 116: Lançamento de esgotos sanitários por domicílio. 

Forma de lançamento de esgoto sanitário Número de domicílios % 

Rede de esgoto ou pluvial 1.759.006 53,3% 

Fossa séptica 384.038 11,6% 

Fossa rudimentar 1.063.181 32,2% 

Vala 34.332 1,0% 

Rio, lago ou mar 29.397 0,9% 

Outro 28.624 0,9% 

Total 3.298.578 100,0% 

Fonte: IBGE, 2010. 

6.8. Composição e Geração 

Os RSan, de acordo com a PNRS, são aqueles gerados nos serviços públicos de 

saneamento básico excluído os resíduos sólidos urbanos. Ou seja, são os resíduos 

gerados nos sistemas de abastecimento água, nos sistemas de esgotamento sanitário e 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

6.8.1. Composição 

Os resíduos dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

são aqueles gerados por processos físicos, químicos e biológicos, em estações de 

tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE). Os resíduos dos 

serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são gerados nas atividades de 

limpeza e desobstrução de estruturas de micro e macrodrenagem. 
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Resíduos de Sistemas de Abastecimento de Água 

O resíduo das estações de tratamento de água é o lodo, 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.  

O lodo de ETA é enquadrado como resíduo sólido classe II A (não perigoso e não 

inerte) de acordo com a NBR 10.004/2004. É constituído de resíduos sólidos orgânicos e 

inorgânicos provenientes da água bruta, tais como: algas, bactérias, vírus, partículas 

orgânicas em suspensão, colóides, areias, argila, siltes, cálcio, magnésio, ferro, 

manganês e de produtos químicos adicionados à água para seu tratamento, como 

hidróxido de alumínio (Paiva et al., 2012), entre outros. 

O teor de sólidos totais no lodo varia entre 1.000 a 40.000 mg/L (0,1 a 4%). A 

massa específica do lodo de ETA varia de acordo com as concentrações de sólidos 

presentes neste, ela pode variar de 1,002 kg/m³ para lodos com teor de sólidos de 1%, 

até 1,5 kg/m³ após processo de desidratação, (RICHTER, 2001). 

O lodo gerado é capaz de provocar poluição por conter, principalmente, os 

elementos químicos usados na potabilização da água, podendo conter também agentes 

patogênicos e outros compostos, como metais pesados, presentes na agua bruta e 

removidos para o lodo no processo de tratamento. Desta forma, a composição do lodo é 

particular para cada ETA, pois depende das características da água bruta captada e do 

sistema de tratamento adotado. 

Resíduos de Sistemas de Tratamento de Esgoto 

Os resíduos sólidos gerados nas unidades de um sistema de esgotamento sanitário 

são enquadrados como resíduo sólido Classe II A (não perigoso e não inerte) de acordo 

com a NBR 10.004/2004. Podem ser categorizados da seguinte forma:  

 Material grosseiro (lixo): sólidos de grandes dimensões removidos no 

processo de gradeamento na etapa de tratamento preliminar; 

 Sólidos sedimentáveis com diâmetro entre 0,1 e 0,4 milímetros (areia): 

removidos no processo de desarenação na etapa de tratamento preliminar; 
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 Escuma: sólidos flutuantes removidos da superfície de desarenadores, de 

caixas de distribuição de fluxo, de reatores anaeróbios de fluxo ascendente 

e de decantadores secundários; 

 Lodo de esgoto: primário (sólidos sedimentáveis orgânicos) e secundário ou 

biológico (descartado das etapas biológicas de tratamento de esgoto). 

As características do lodo gerado são consequências da composição do esgoto 

afluente ao tratamento, do sistema de tratamento implantado e do método de  operação 

adotado, é o resíduo sólido gerado em maior volume em uma ETE. O lodo primário, de 

constituição predominantemente orgânica, é gerado nas ETE que possuem uma etapa de 

tratamento primário, caracterizada pela sedimentação do material no decantador primário. 

O lodo secundário ou biológico é produzido durante o tratamento biológico, sendo que 

suas características variam em função do tipo de tratamento (aeróbio ou anaeróbio) e do 

grau de estabilização. Esse tipo de lodo caracteriza-se como uma suspensão de 

partículas sólidas orgânicas e minerais 

Resíduos de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

São os 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, compostos principalmente por terra e 

outros resíduos carreados pela água de chuva.  

Esses resíduos podem apresentar contaminação por óleo lufrificante ou outras 

substâncias carreadas pela água de chuva. 

6.8.2. Geração 

Resíduos de Sistemas de Abastecimento de Água 

Segundo RICHTER (2001), o volume de produção de lodo em ETA varia entre 0,2 

a 5% do volume total de água tratada pela ETA. Sendo que 60 a 95% da quantidade de 
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lodos produzidos na ETA são provenientes dos decantadores e o restante, do processo 

de filtração. 

Os sistemas de abastecimento público de água por poços profundos, não são 

considerados como produtores de lodos, uma vez que o tratamento da água envolve 

apenas a desinfecção, não passando por processos de decantação e filtração. 

Neste diagnóstico a geração de lodo de ETA no estado foi diagnosticada a partir de 

informações fornecidas pela SANEPAR e pelo CISPAR, principais atores nos serviços de 

saneamento. 

A SANEPAR não mede a geração de lodo, realizando estimativas de geração de 

massa seca de lodo, ou seja, quantidade de sólidos presente no lodo, a partir da 

formulação da AWWA - American Water Work Association: 

P = 3,5 x 10-3  x  T0,66
 

W = 86400 x P x Q 

  

Onde: 

 P - Produção de sólidos (Kg de matéria seca/m3 
de água bruta); 

T - Turbidez da água bruta (uT - unidades de turbidez); 

W- Quantidade de sólidos secos (Kg/dia); 

Q - Vazão de água bruta (m3
/s). 

De acordo com a SANEPAR, a vazão e a turbidez da água bruta média foram 

obtidas através de dados operacionais dos boletins diários de tratamento do SCI (Sistema 

de Controle Industrial - Sanepar) e do SQA (Sistema de Controle e Vigilância da 

Qualidade da Água e Esgoto - Sanepar) no ano de 2016. 

A Figura 103 apresenta a produção de lodo nos municípios com ETA geradoras de 

lodo no estado e o Quadro 117 apresenta a quantidade de matéria seca de lodo 

produzida em cada região do PRGIRUS/PR. 
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Figura 103: Geração de lodo em ETA por município. 

Na região de Curitiba, região dezenove (19), existe o Sistema de Abastecimento de 

Água Integrado de Curitiba – SAIC. O SAIC abrange o município de Curitiba e parte dos 

municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, 

Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. A Figura 

104 apresenta a abrangência do SAIC delimitado pela linha pontilhada. 
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Figura 104: Abrangência do SAIC. 
Fonte: Plano Diretor SAIC, SANEPAR 2013 

Nestes municípios o sistema de abastecimento de água é compartilhado, existindo 

barragens de captação e ETA em determinados municípios atendendo municípios 

vizinhos. Como no caso da ETA Iraí em Pinhais, que abastece o município de Curitiba, o 

que ocasiona grande geração de lodo em Pinhais, como apresentado na Figura 103.  

Quadro 117: Geração de lodo de ETA agrupado por região do PRGIRSU/PR. 

Região 
Matéria Seca 

(t/ano) 

% do total 
do Estado 

Curitiba 5.989,14 31% 

Londrina 3.854,73 20% 

Maringá 1.929,80 10% 

Apucarana 900,86 5% 

Ponta Grossa 840,32 4% 

Cascavel 741,86 4% 

Pato Branco 621,90 3% 
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Região 
Matéria Seca 

(t/ano) 

% do total 
do Estado 

Irati 616,55 3% 

Campo Mourão 510,91 3% 

Foz do Iguaçu 495,54 3% 

Francisco Beltrão 422,06 2% 

Jacarezinho 368,25 2% 

Cornélio Procópio 356,58 2% 

Guarapuava 340,78 2% 

Telêmaco Borba 270,28 1% 

Toledo 220,27 1% 

Umuarama 174,29 1% 

Ivaiporã 162,44 1% 

Paranaguá 126,68 1% 

Paranavaí 93,61 0% 

Paraná 19.036,86 100% 

A geração de lodo foi estimada para cento e sessenta e seis (166) ETA operadas 

pelas SANEPAR, destas, 55% possuem volume de captação de água bruta inferior a 30 

l/s, conforme apresentado no Quadro 118, que também apresenta o somatório da 

quantidade de lodo gerado por porte de ETA. Como pode ser observado, as ETA com 

volume de captação acima de 30 l/s representam 45% do total de ETA do estado e geram 

94% do total de lodo. 

Quadro 118: Porte das ETA operadas pela SANEPAR. 

Vazão de 
Captação 

Quantidade % de ETA 
Lodo Massa Seca 

(t/ano) 
% de Lodo 

ETA < 30 l/s 92 55% 1.215,06 6% 

ETA > 30 l/s 74 45% 17.821,80 94% 

Total 166 100% 19.036,86 100% 

Quanto as ETA operadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento de Paraná 

– CISPAR apenas duas são geradoras do lodo, as ETA dos municípios de Ibiporã e 

Jataizinho com geração de 83,95 t/ano e 25,5 t/ano de massa seca, respectivamente.  
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Demais sistemas operados pela SANEPAR e CISPAR possuem captação em 

poços profundos, com tratamento através de cloração e não são considerados sistemas 

geradores de lodo. Atualmente a SANEPAR opera 1.050 poços subterrâneos para 

abastecimento público nas áreas urbanas e rurais (SANEPAR, 2017). 

Resíduos de Sistemas de Tratamento de Esgoto 

A geração de lodo é variável com o tipo de tratamento adotado. Os  sistemas  que  

produzem  os  menores volumes são as lagoas de estabilização, pois nelas o lodo fica 

retido por vários anos, durante os quais sofre digestão e adensamento e, 

consequentemente, redução de volume. Os sistemas de lodos ativados com aeração 

convencional são os maiores produtores de lodo, onde o período de remoção de lodo é 

curto (Bittencourt, 2014). 

A CETESB, por metodologia proposta pela SABESP, estima a produção de lodo 

com base em dados operacionais e em parâmetros teóricos. Também considera o 

número relativo de habitantes com esgoto coletado e tratado versus a taxa de geração de 

lodo por concepção tecnológica adotada em cada município, com a taxa de geração de 

lodo em g/hab.dia conforme apresentado no Quadro 119. 

Quadro 119: Parâmetros utilizados na estimativa de produção de lodo de acordo com o tipo de 
processo das ETE no Estado de São Paulo 

Tipo de ETE 
Taxa 

(g/hab.dia) 

Fossa 17 

Lagoa anaeróbia 10 

Lagoa facultativa 12 

Sistema australiano 12 

Lagoa aerada + lagoa de sedimentação 19 

Lodo ativado – aeração prolongada 40 

Lodo ativado convencional 32 

Lodo ativado de alta taxa (oxigênio puro) 62 

Reator anaeróbio de manta de lodo 11 

Reator anaeróbio de manta de lodo + filtro aeróbio submerso 27 

Reator anaeróbio de manta de lodo + lodo ativado convencional 23 

Reator anaeróbio de manta de lodo + filtro biológico 27 



    

 

511 

 
511 

Tipo de ETE 
Taxa 

(g/hab.dia) 

Filtro biológico 37 

Filtro anaeróbio de escoamento superficial 30 

Fossa Filtro + biodisco 22 

Fossa Filtro + lagoa facultativa 12 

Trat. Físico-químico + filtro anaeróbio de escoamento superficial 30 

Lodo ativado por batelada 32 

Lagoa aerada + lagoa facultativa 19 

Lagoa anaeróbia + lagoa aerada + lagoa de sedimentação 15 

Lagoa anaeróbia + reator anaeróbio de manta de lodo 10 

Lagoa facultativa com aeração superficial 12 

Sistema australiano com aeração superficial (sistema de lagoa de 
estabilização com aeração superficial) 

12 

Tanque aeróbio + tanque filtro 32 

Tanque anaeróbio + filtro anaeróbio + filtro anaeróbio de escoamento 
superficial 

27 

Reator anaeróbio de manta de lodo + filtro anaeróbio 27 

Reator anaeróbio de manta de lodo + filtro anaeróbio + filtro anaeróbio de 
escoamento superficial + lodo ativado 

23 

Reator anaeróbio de manta de lodo + filtro anaeróbio + filtro anaeróbio de 
escoamento superficial 

27 

Reator anaeróbio de manta de lodo + flotação 23 

Reator anaeróbio de manta de lodo + lagoa facultativa 11 

Reator anaeróbio de manta de lodo + tanque anóxico + lodo ativo 23 

Unitank 32 

Fonte: SABESP (2010), elaborado por SMA/CPLA (2013). 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul - PERS/RS apresenta 

as taxas de geração de lodo em l/hab.dia para diferentes tipologias de tratamento, 

conforme apresentado no Quadro 120. 

Quadro 120: Taxas de geração de lodo por habitante. 

Tipo de Tratamento Taxa de Geração (l/hab.dia) 

Lagoas de aeração 0,20 

Reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) 0,40 

Lodos ativados 0,45 
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Tipo de Tratamento Taxa de Geração (l/hab.dia) 

Filtro Biológico 2,30 

Filtro Anaeróbio 0,082 

Taxa Média 1,89 

Fonte: CORSAN (2014), METCALF e EDDY (2002) e SANEPAR (1990). 

O levantamento da geração de lodo no Paraná foi feito a partir de dados fornecidos 

pela SANEPAR e pelo CISPAR.  

O CISPAR informou o levantamento de produção de lodo dos municípios que 

contam com tratamento de esgotos através lagoas de estabilização, principalmente lagoa 

anaeróbia seguida de lagoa facultativa, conforme volumes informados no Quadro 121. Os 

volumes de lodo indicados foram medidos nas lagoas através de batimetria, sem previsão 

para a retirada do lodo. 

Quadro 121: Volumes de lodos avaliados em lagoas de estabilização. 

Cidade Tipo da Lagoa 
Volume de 
Lodo (m³) 

% ST 
Lodo 
Bruto 

% ST  Lodo 
Desaguado - 
ESTIMADO 

Ibiporã                        
(Batimetria) 

Anaeróbica I 4.957,00 6 30 

Anaeróbica II 3.984,00 6 30 

Facultativa I 6.590,00 20 25 

Totais 15.531,00     

Jataizinho                        
(Batimetria) 

Anaeróbica I 823,04 15 25 

Anaeróbica II 4.577,65 7 25 

Anaeróbica III 5.017,10 12 25 

Totais 10.417,79     

Sertanópolis                        
(Batimetria) 

Anaeróbica  6.252,80 16 30 

Facultativa I 2.725,63 8 25 

Facultativa II 2.510,87 7 25 

Totais 11.489,30     

Marialva                        
(Lagoas I e II = 

Batimetria)              
(Lagoa III = 
estimativa) 

Facultativa I 8.000,20 12 30 

Facultativa II 7.006,50 10 25 

Facultativa III 4.500,00 7 25 

Totais 19.506,70     

São Jorge do Ivaí                                 
(Batimetria) 

Anaeróbica I 4.001,53 3 25 

Anaeróbica II 2.832,56 3 25 
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Cidade Tipo da Lagoa 
Volume de 
Lodo (m³) 

% ST 
Lodo 
Bruto 

% ST  Lodo 
Desaguado - 
ESTIMADO 

Totais 6.834,09     

Tapejara                              
(Estimativa de 

campo) 

Anaeróbica I 6.375,00 10 30 

Anaeróbica II 6.375,00 10 30 

Facultativa III 11.560,00 10 25 

Totais 24.310,00     

Mariluz                        
(Estimativa de 

campo) 

Anaeróbica I 6.562,50 20 30 

Anaeróbica II 6.562,50 20 30 

Facultativa I 2.673,00 9 25 

Facultativa II 2.673,00 9 25 

Totais 18.471,00     

Total Geral de Lodo 106.559,88     

Fonte: CISPAR, (2017). 

A SANEPAR também forneceu informações referente à geração de resíduos nas 

ETE por ela operadas. A Figura 105 apresenta a geração de lodo por municípios do 

estado atendidos com ETE operadas pelas SANEPAR e o Quadro 122 apresenta a 

geração média anual, por região do PRGIRSU/PR, de lodo em Sólidos Totais (ST) e em 

massa total (considerando percentuais de ST entre 30% e 50% conforme tipo de 

desaguamento). A geração média anual total para o estado, considerando dados dos 

anos de 2014 a 2016, é de aproximadamente oitenta e cinco (85) mil toneladas de massa 

total o que corresponde a cerca de vinte e três (23) mil toneladas de sólidos totais, sendo 

a maior geração concentrada na região de Curitiba representando 46% da geração de 

lodo no estado. 

Na região de Curitiba, a ETE Belém, localizada no município de Curitiba, conta com 

sistema de tratamento de esgoto através de lodos ativados, sistema gerador de grande 

volume de lodo. A ETE Belém gera cerca de vinte e três (23) mil toneladas de massa total 

de lodo ao ano, o que corresponde a 45% do total gerado na região de Curitiba e 28% do 

total gerado no estado. 
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Figura 105: Geração de lodo de esgoto proveniente de ETE operadas pela SANEPAR. 

Quadro 122: Geração de lodo nas ETE operadas pela SANEPAR, por região do PRGIRSU/PR, 
2016. 

Região 

Geração de lodo 2016 

Massa Total 
(t/ano) 

ST (t/ano) 
% do total 
do estado 

Curitiba 52.359,21 10.588,67 46,36% 

Londrina 10.491,46 3.405,10 14,91% 

Maringá 5.096,77 1.630,41 7,14% 

Ponta Grossa 2.937,34 1.137,86  4,98% 

Cascavel 2.005,00 995,13  4,36% 
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Região 

Geração de lodo 2016 

Massa Total 
(t/ano) 

ST (t/ano) 
% do total 
do estado 

Jacarezinho 1.210,21  605,11  2,65% 

Apucarana 1.430,87 557,93  2,44% 

Guarapuava 1.679,79 539,55  2,36% 

Toledo 966,72  483,36  2,12% 

Umuarama 935,46  467,73  2,05% 

Irati 981,95  392,78  1,72% 

Francisco Beltrão 965,14  386,06  1,69% 

Campo Mourão 684,02  342,01  1,50% 

Telemaco Borba 795,48  318,19  1,39% 

Foz do Iguaçu 517,61  258,80  1,13% 

Paranaguá 389,43  194,72  0,85% 

Pato Branco 456,13  182,45  0,80% 

Ivaiporã  298,55  134,47  0,59% 

Cornélio Procópio  246,34  123,17  0,54% 

Paranavaí 192,37  96,18  0,42% 

Total 84.639,86 22.839,67 100% 

A Região Metropolitana de Curitiba conta com um sistema integrado entre 

municípios para tratamento de esgoto, de forma que o efluente gerado em um município é 

enviado para tratamento em ETE localizada em município vizinho quando existem 

restrições para lançamento de efluentes em corpos hídricos no município gerador, 

principalmente por serem mananciais de abastecimento, mas também por características 

do relevo e aspectos econômicos.  

Desta forma, na Figura 105 pode-se observar que muitos municípios da região 

dezenove (19) não estão identificados como geradores de lodo de esgoto, uma vez que o 

lodo referente ao esgoto gerado no município é contabilizado no município onde é 

realizado o tratamento do mesmo. O Quadro 123 e a Figura 106 identificam o município 

gerador e o respectivo local de tratamento de parte esgoto gerado, quatro (04) ETEs 

localizadas em Curitiba recebem ao todo esgoto gerado em onze (11) municípios vizinhos 

o que impacta no total de lodo gerado no município de Curitiba. 
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Quadro 123: Identificação do sistema integrado de tratamento de esgoto na Região Metropolitana 
de Curitiba. 

Município da ETE ETE Receptora Município Gerador 

Curitiba 

ETE Atuba Sul 

Campina Grande do Sul 

Colombo 

Pinhais  

Piraquara 

Quatro Barras 

São José dos Pinhais 

ETE Belém 
Almirante Tamandaré 

São José dos Pinhais 

ETE CIC Xisto 
Araucária 

Campo Largo 

ETE Santa Quitéria Campo Magro 

São José dos Pinhais ETE Martinópolis Piraquara 
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Figura 106: Identificação do Sistema Integrado de Tratamento de Esgoto na Região 
Metropolitana de Curitiba. 

Para os resíduos mais grosseiros, a SANEPAR estima uma geração anual de cerca 

de 24.000 m³, considerando a geração de 40 L de resíduos por 1.000 m³ de esgoto 

tratado no gradeamento e a geração de 3,0 x 10-5 m³ de resíduos por m³ de esgoto 

tratado no desarenador. 
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Resíduos de Limpeza de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Não existem informações a respeito da geração de resíduos gerados nos sistemas 

de drenagem pluvial. Estimativas de geração também não foram realizadas, pois 

demandariam conhecimento a respeito da rede de drenagem existente nos municípios do 

Estado.  

6.9. Coleta e Transporte 

O transporte de lodo, tanto de ETA como de ETE, é bastante oneroso devido ao 

seu elevado teor de umidade o que dificulta a destinação adequada destes resíduos, 

mesmo após desaguamento. 

Conforme será apresentado no item a seguir, a destinação do lodo gerado nas 

estações de tratamento de água ocorre principalmente nos corpos hídricos, não havendo 

transpote nesse tipo de destinação.  Para as ETA que realizam a segregação, secagem e 

destinação do lodo, o transporte é realizado pelos destinadores do resíduo, ou seja, os 

destinadores são responsáveis pela retirada do material no local de geração. 

Os resíduos gerados nas estações de tratamento de esgoto operadas pela 

SANEPAR são encaminhados às Unidades de Gerenciamento de Lodo – UGL para 

realização da estabilização alcalina do lodo e das análises de caracterização. 

Posteriormente, o lodo é destinado ao uso agrícola, quando possível, ou a aterros 

sanitários. O transporte desses resíduos da ETE à UGL é realizado pela Sanepar ou por 

empresas por ela contratadas, o transporte para a destinação final é realizado por 

empresas contatadas ou pelo próprio destinador, quando o destino é o uso agrícola.  

Os resíduos gerados nos serviços de limpeza pública são destinados 

principalmente a aterros sanitários e áreas de bota fora. Sendo assim, o transporte 

desses resíduos geralmente se concentra no próprio município onde os resíduos são 

gerados e é realizado pelas prefeituras municipais. 
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6.10. Tratamento e Disposição Final 

6.10.1. Resíduos de Sistemas de Abastecimento de Água 

A principal destinação dada ao lodo gerado nas ETA do estado é o lançamento 

direto nos corpos hídricos. O Quadro 124 apresenta os tipos de destinações adotadas nas 

ETA geradoras de lodo operadas pela SANEPAR, onde é possível observar que 100% 

das estações com vazão de captação inferior a 30 l/s destinam o lodo diretamente no 

corpo receptor; para as estações acima de 30 l/s 80% das destinações também são 

realizadas no corpo receptor, seguido de 10% em áreas degradadas, 3% destinam para 

aterro sanitário e 2% para estações de tratamento de esgoto – ETE. Apenas 8% das ETA 

possuem algum tipo de sistema de redução de umidade do lodo. 

Quadro 124: Tipo de destinação de lodo de ETA geradoras de lodo operadas pela SANEPAR. 

Destinação de Lodo 
ETA < 30 l/s ETA > 30 l/s Total 

Qtidade % Qtidade % Qtidade % 

Corpo Receptor 92 100% 59 80% 151 91% 

Área Degradada 0 0 10 14% 10 6% 

Aterro Sanitário 0 0 3 4% 3 2% 

ETE 0 0 2 3% 2 1% 

Total 92 100% 74 100% 166 100% 

A Figura 107 apresenta o tipo de destinação de lodo de ETA adotada por 

município. As duas (02) ETA geradoras de lodo gerenciadas pelo CISPAR também 

destinam o lodo diretamente no corpo hídrico. 
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Figura 107: Destinação de lodo de ETA por município. 

Por razões técnicas e ambientais, os resíduos líquidos gerados nas ETA devem ser 

adequadamente tratados, evitando-se o seu lançamento direto nos cursos de água.  Pois 

seu lançamento pode causar diminuição do oxigênio dissolvido, aumento da turbidez e 

concentração de metais na biota  (HOPPEN et al., 2005a). 

Neste sentido, a Resolução SEMA/PR 021/2009 estabeleceu prazos para 

regularização da destinação do lodo gerado nas estações de tratamento de água com 

vazão superior a 30 l/s, conforme apresentado no Quadro 125. De acordo com o 
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estabelecido pela Resolução citada, as ETA com captação inferior a 30 l/s não ficam 

obrigadas a dar destinação diferente do lançamento em corpo receptor. 

Quadro 125: Prazos para adequabilidade de destinação de lodo por faixa de vazão de ETA, 
Resolução SEMA/PR 021/2009. 

Vazão da ETA Prazo Ano/Prazo 

Igual ou superior a 2.500 l/s Cinco (05) anos 2014 

Igual ou superior a 500 l/s e inferior a 
2.500 l/s 

Sete (07) anos 2016 

Superior a 30 l/s e inferior a 500 l/s Dez (10) anos 2019 

Considerando o estabelecido pela legislação, o Quadro 126 apresenta a 

quantidade de lodo destinada, por tipo de destinação, para as ETA com captação superior 

a 30 l/s. 

Quadro 126: Destinação de lodo em ETA com captação superior a 30l/s. 

Destinação de Lodo 

ETA > 30 l/s 

Qtidade de 
ETA 

% de ETA 
Lodo Massa Seca 

(t/ano) 
% do lodo 

Corpo Receptor 59 80% 9.841,23  55% 

Área Degradada 10 14% 5.679,80  32% 

ETE 2 3% 1.583,59  9% 

Aterro Sanitário 3 4% 717,18  4% 

Total 74 100% 17.821,80  100% 

Como observado, 80% das ETA enquadradas pela legislação ainda realizam o 

lançamento de lodo  em corpor receptores, o que representa cerca de dez (10) mil 

toneladas de massa seca de lodo, 55% do total gerado. A destinação em área degradada 

é realizada em dez (10) ETA representando 32% do total de lodo, seguida pela 

destinação em estações de tratamento de esgoto – ETE e por fim, em aterros sanitários.  

O Quadro 127 apresenta a atual adequabilidade de disposição de lodo, conforme 

estabelecido pela Resolução SEMA, onde observa-se que apenas duas (02) ETA operam 

com vazão superior a 2.500 l/s e ambas apresentam destinação adequada de lodo. Para 

as ETA entre 500 l/s e 2.500 l/s apenas 33% estão adequadas, mesmo já tendo esgotado 

o prazo estabelecido pela Resolução. Para as ETA com vazão acima de 30 l/s até 500 l/s, 
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grande maioria das ETA reguladas pela Resolução, apenas 16% estão destinando lodo 

adequadamente, porém para esta faixa o prazo final de adequação é 2019. 

Quadro 127: Adequabilidade das ETA operadas pela SANEPAR quanto a destinação do lodo, 
Resolução SEMA/PR 021/2009. 

Faixas Vazão da ETA 
Qtidade 
de ETA 

por faixa 

Tipo de Destinação do Lodo % de ETA 
adequadas 
por faixa 

Rec. Área 
Degradada 

ETE Aterro 
Corpo 

Receptor 

Igual ou superior a 2.500 L/s 2 2 0 0 0 100% 

Superior a 500 L/s e inferior a 
2.500 L/s 

9 2 1 0 6 33% 

Superior a 30 L/s e inferior a 
500 L/s 

63 6 1 3 53 16% 

O Quadro 128 apresenta a quantidade de lodo destinada adequadamente frente à 

legislação. Sendo que 100% do lodo gerado em ETA com captação superior a 2.500 l/s é 

destinado adequadamente; para as ETA entre 500 e 2.500 l/s 67% do lodo gerado é 

destinado irregularmente em corpos receptores; e 71% do lodo gerado em ETA com 

captação entre 30 l/s e 500 l/s também são destinados em corpos receptores, ainda 

dentro do prazo de adequação. 

Quadro 128: Quantidade de lodo destinada adequadamente. 

Faixas Vazão da ETA 
Qtidade 
de ETA 

por faixa 

Tipo de Destinação do Lodo (t/ano) % de lodo 
destinado 

adequadamente 
Rec. Área 

Degradada 
ETE Aterro 

Corpo 
Receptor 

Igual ou superior a 
2.500 l/s 

2 3.455,40 0 0 0 100% 

Superior a 500 l/s e 
inferior a 2.500 l/s 

9 1.378,34 1.342,85 0 5.495,02 33% 

Superior a 30 l/s e 
inferior a 500 l/s 

63 846,06 240,74 717,18 4.346,21 29% 

6.10.2. Resíduos de Sistemas de Tratamento de Esgoto 

Os sistemas de tratamento e destinação de lodo de esgoto envolvem o 

desaguamento do lodo através de centrífugas ou leitos de secagem para redução do teor 

de umidade, a higienização e a disposição final ocorre, no Paraná, principalmente através 

de aterro sanitário e uso agrícola, sendo que em 2017 entrou em operação uma unidade 

de biodigestao de lodo localizada em Curitiba.  
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A SANEPAR realiza o tratamento e destinação de lodo através de Unidades de 

Gerenciamento de Lodo – UGL, as quais recebem o lodo gerado e desaguado nas outras 

ETE da região. Em 2016 a SANEPAR possuía trinta e oito (38) UGL em operação, das 

quais vinte e duas (22) destinaram lodo de esgoto para uso agrícola naquele ano. A 

Figura 108 apresenta a localização das UGL no estado. 

 

Figura 108: Localização das Unidades de Gerenciamento de Lodo em operação. 

Nas UGL é realizada a estabilização alcalina do lodo e são realizadas as análises 

para sua caracterização. A destinação para uso agrícola segue os critérios para 
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atendimento à Resolução SEMA nº 021/2009, sendo realizadas as análises apresentadas 

no Quadro 129 para caracterização do lodo.  

Quadro 129: Análises realizadas para destinação de lodo em solo agrícola. 

Substâncias Análises 

Agentes Patogênicos 

Coliformes termotolerantes (NPM/g de ST) 

Ovos viáveis de helmintos (ovo/g de ST) 

Salmonella (número em 10g de ST) 

Vírus entéricos (UFP ou UFF/g de ST) 

Substâncias Inorgânicas 

Arsênio 

Bário 

Cádmio 

Chumbo 

Cobre 

Cromo 

Mercúrio 

Molibdênio 

Níquel 

Selênio 

Zinco 

Substâncias Orgânicas 

Benzenos Clorados 

Ésteres de Ftalatos 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos 

Fenóis não Clorados 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POP’s) 

Parâmetros agronômicos 

Carbono Orgânico 

Fósforo Total 

Nitrogênio Kjeldahl 

Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio nitrato/nitrito 

pH em água (1:10) 

Potássio total 

Sódio total 

Enxofre total 

Cálcio total 

Magnésio total 

Umidade 

Sólidos voláteis e totais 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

O lodo pode ser destinado para uso no cultivo de culturas anuais do tipo grão 

(milho, soja, feijão, trigo, etc), plantas de cobertura de inverno (aveia preta e azevém) e 
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cultivos florestais – eucalipito, citrus (laranja), café. A destinação agrícola de lodo de 

esgoto é realizada com base em um projeto agronômico elaborado por profissional 

habilitado e assinado pelo agricultor que receberá o material. Anualmente a Sanepar 

apresenta ao IAP relatório de rastreabilidade com informações dos lotes destinados para 

uso agrícola. 

Aterros sanitários também são utilizados tanto para disposição final do lodo de 

esgoto quanto para os demais resíduos sólidos gerados nos sistemas de esgotamento 

sanitário. O Quadro 130 apresenta a quantidade de lodo, gerado em sistemas de 

esgotamento sanitário operados pela SANEPAR, destinada para aterros e uso agrícola 

em 2016 por região do PRGIRSU/PR e o total destinado. 

Quadro 130: Destinação de resíduos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, operados pela 
SANEPAR (2016). 

Região 
Destinação 

agrícola 2016 (t) 
Destinação 

aterro 2016 (t) 

Total 
destinado na 

Região (t) 

Curitiba 13.971,00 22.884,02 36.855,02 

Londrina - 14.872,20 14.872,20 

Maringá 4.048,90 - 4.048,90 

Ponta Grossa 2.052,00 1.064,00 3.116,00 

Cascavel - 3.690,00 3.690,00 

Guarapuava 1.338,00 - 1.338,00 

Apucarana 65,25 4.320,76 4.386,01 

Francisco Beltrão 345,00 162,00 507,00 

Irati 1.004,00 - 1.004,00 

Toledo - 1.437,00 1.437,00 

Jacarezinho - 144,00 144,00 

Umuarama 1.414,52 - 1.414,52 

Campo Mourão 1.163,07 - 1.163,07 

Telemaco Borba - - - 

Foz do Iguaçu 186,00 150,00 336,00 

Pato Branco - 331,90 331,90 

Ivaiporã - 147,90 147,90 

Cornélio Procópio - 1.450,30 1.450,30 

Paranavaí 86,00 150,00 236,00 
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Região 
Destinação 

agrícola 2016 (t) 
Destinação 

aterro 2016 (t) 

Total 
destinado na 

Região (t) 

Paranaguá - 180,00 180,00 

Total 25.673,74 50.984,08 76.657,82 

Fonte: SANEPAR, (2017). 

O Gráfico 44 apresenta o gráfico da destinação de lodo produzido nas ETE da 

SANEPAR por regional, que foram enviados para aterros sanitários e para uso agrícola no 

ano de 2016. 

 

Gráfico 44: Destinação de lodo de esgoto no Estado do Paraná, pela SANEPAR (2016). 
Fonte: SANEPAR, (2017). 

Quando comparada a quantidade de resíduos gerados e de resíduos destinados no 

ano de 2016 os valores não são equivalentes, uma vez que o lodo gerado é ecaminhado 

para unidades de gerenciamento de lodo onde é tratado e armazenado para destinação. 

Assim, o lodo gerado em um ano pode ser contabilizado na destinação apenas no 

próximo ano. 

A SANEPAR informou que a destinação de resíduos para aterros sanitários é 

definida e contratada diretamente pelas Unidades Regionais. Utiliza aterros privados, 
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aterros operados pela própria SANEPAR e também destina para aterro públicos, 

conforme apresentado a seguir: 

 Aterro operados pela SANEPAR: 

o Aterro de Cornélio Procópio: lodo e resíduos de SES; 

o Aterro de Apucarana: lodo e resíduos de SES; 

o Aterro de Cianorte: somente Resíduos de SES; 

 Aterros particulares: 

o Terra Norte Engenharia Ambiental em Apucarana; 

o GRUPO CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos em Chapecó, 

possui várias áreas de transbordo no Paraná; 

o Sanetran Saneamento Ambiental S/A em Assaí; 

o Paraná Ambiental Gestão Global de Resíduos em Cascavel; 

o Sabiá Ecológico em Nova Esperança do Sudoeste; 

o J.M. Transporte - J. M. Tratamento de Residuos Ltda em Paranaguá, 

distrito de Alexandra; 

o Essencis Soluções Ambientais em Curitiba; 

o Estre Ambiental em Curitiba e Sarandi;  

 Aterros Municipais: 

o Cruz Machado; 

o General Carneiro; 

o Guarapuava; 

o Guaraqueçaba; 

o Mallet; 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgNahwPDXAhVKfZAKHTcXA-IQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cetric.com.br%2F&usg=AOvVaw3KrjnCXAevJQV4AUsmn1kM
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgNahwPDXAhVKfZAKHTcXA-IQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cetric.com.br%2F&usg=AOvVaw3KrjnCXAevJQV4AUsmn1kM
http://www.cnpjbrasil.com/e/empresa/j-m-transporte/03300244000188
http://www.cnpjbrasil.com/e/empresa/j-m-transporte/03300244000188
http://webmail.envexengenharia.com.br/cpsess3587008113/3rdparty/roundcube/#NOP
http://webmail.envexengenharia.com.br/cpsess3587008113/3rdparty/roundcube/#NOP
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o Rebouças; 

o Rio Azul; 

o São João do Triunfo; 

o São Mateus do Sul 

o União da Vitoria. 

A destinação de resíduos é realizada também em aterro próprio da SANEPAR 

construído com a finalidade de dispor resíduos sólidos grosseiros de ETE e EEE. O aterro 

é localizado junto à ETE-Sul em Londrina, conta com um pátio de blendagem para a 

mistura e homogeneização da massa de resíduos a serem aterrados em três trincheiras. 

A Figura 109 ilustra o projeto inicial do aterro. 
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Figura 109: Projeto do Aterro Sanitário de resíduos sólidos ETE-Sul – Londrina 
Fonte: Habitat Ecológico, 2012. 

Ainda, tendo em vista um melhor aproveitamento do lodo gerado, a SANEPAR em 

parceria com a Cattalini Bioenergia constituíram a empresa CSBioenergia, com objetivo 

principal de promover o tratamento de lodo gerado na ETE Belém, por meio de digestão 

anaeróbica, e com isso, gerar energia elétrica. A planta possui potencial para tratamento 

de cerca de 1.400 t/d e potencial de geração de energia elétrica de 2,8 MW, entrou em 

operação no final do ano de 2017 e atualmente recebe lodo de esgoto gerado na ETE 

Belém e resíduos orgânicos gerados no CEASA de Curitiba. Com o início de operação da 

CSBioenergia a destinação de lodo no estado teve grande impacto, o Gráfico 45 

apresenta a destinação de lodo no estado a partir da operação da CSBioenergia, 

representando 31% em relação ao destinado no ano de 2016, caso naquele ano a 

empresa estivesse em operação. 
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Gráfico 45: Percentual de destinação de lodo de esgoto após operação da CSBioenergia. 

6.10.3. Resíduos do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas 

Não se tem registro oficial de tratamento e disposição final desses resíduos. As 

Prefeituras Municipais, através das Secretarias de Obras e/ou Serviços Públicos 

determinam a forma do descarte, utilizando as áreas de disposição final de resíduos 

(aterros sanitários), depressões do terreno no entorno das cidades, em áreas públicas 

e/ou privadas, ou nos bota-fora. 

Somente no final de 2016, o SNIS lançou o modelo do questionário básico sobre 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas tendo em vista o preenchimento de dados 

referentes a 2015. Informações obtidas do cadastro geral dos municípios do Estado do 

Paraná (SNIS, 2015) estão detalhadas no Quadro 131. 

Quadro 131: Municípios que realizam serviços de limpeza do sistema de drenagem. 

Região 

N° de 
municípios que 

enviaram as 
informações ao 

SNIS 

N° de 
municípios que 

realizam a 
limpeza dos 

Sist. de 
Drenagem 

Município que 
realizam a 

limpeza 

Destino do 
Resíduo 

Umuarama 11 0 - − 

Paranavaí 5 1 
Querência do 

Norte 
Centro de 
Produção 

Maringá 7 1 Nova Esperança Lixão 

35% 

33% 

31% 

Aterro Sanitário Disposição Agrícola CSBioenergia
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Região 

N° de 
municípios que 

enviaram as 
informações ao 

SNIS 

N° de 
municípios que 

realizam a 
limpeza dos 

Sist. de 
Drenagem 

Município que 
realizam a 

limpeza 

Destino do 
Resíduo 

Apucarana 4 1 Marumbi Lixão 

Londrina 7 2 
Alvorada do Sul Aterro Sanitário 

Londrina Aterro Sanitário 

Cornélio 
Procópio 

4 2 
Cornélio Procópio Bota fora 

Sapopema Bota fora 

Jacarezinho 5 3 

Guapirama Aterro de RCC 

Jacarezinho Aterro de RCC 

Siqueira Campos Aterro Sanitário 

Toledo 7 2 
Iracema do Oeste Aterro Sanitário 

Toeldo Aterro Sanitário 

Cascavel 8 2 

Cascavel Aterro Sanitário 

Três Barras do 
Paraná 

Aterro Sanitário 

Campo Mourão 8 0 − − 

Ivaiporã 5 1 Laranjal 
ETE Palmital 
(SANEPAR) 

Telêmaco Borba 4 2 
Ortigueira Aterro Sanitário 

Telêmaco Borba Aterro Sanitário 

Ponta Grossa 5 2 
Castro Aterro Sanitário 

Jaguariaíva Aterro Sanitário 

Foz do Iguaçu 5 2 

Foz do Iguaçu Aterro Sanitário 

Santa Terezinha 
do Itaipu 

Aterro Sanitário 

Francisco 
Beltrão 

12 2 
Dois Vizinhos Aterro Sanitário 

Marmeleiro Aterro Sanitário 

Pato Branco 4 0 − − 

Guarapuava 6 3 

Campina do 
Simão 

Valas 

Guarapuava Aterro Sanitário 

Reserva do 
Iguaçu 

Bota Fora 

Irati 6 1 Irati Empresa 
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Região 

N° de 
municípios que 

enviaram as 
informações ao 

SNIS 

N° de 
municípios que 

realizam a 
limpeza dos 

Sist. de 
Drenagem 

Município que 
realizam a 

limpeza 

Destino do 
Resíduo 

Privada 

Curitiba 8 0 − − 

Paranaguá 4 1 Pontal do Paraná Aterro Sanitário 

Fonte: SNIS, 2015. 

Dos vintes e oito (28) municípios que responderam ao SNIS que realizam a limpeza 

dos sistemas de drenagem pluvial, 61% destinam os resíduos em aterros sanitários, 

seguidos de 14% que destinam em áreas de bota fora, conforme apresentado no Quadro 

132. 

Quadro 132: Tipos de destinos de resíduos de sistemas de drenagem pluvial. 

Tipo de destino 
Quantidade de 

Municípios 
% 

Aterro sanitario 17 61% 

Bota fora 4 14% 

Outras 3 11% 

Aterro de RCC 2 7% 

Lixão 2 7% 

Total 28 100% 

Fonte: SNIS, 2015. 

6.11. Fluxos dos Resíduos de Saneamento 

Os fluxos de RSan ocorrem principalmente com resíduos de serviços de 

esgotamento sanitário. Os resíduos gerados nos serviços de abastecimento de água têm 

sido, em grande maioria, destinados no corpo hídrico próximo à ETA, os fluxos existentes 

para estes resíduos referem-se principalmente àqueles tratados e destinados para outros 

usos, como no caso da destinação em áreas degradadas. Os resíduos gerados nos 

serviços de drenagem pluvial geralmente são dispostos no próprio município. 

Para os resíduos de esgotamento sanitário os fluxos ocorrem tanto na destinação 

do resíduos para tratamento nas UGL como para destinação final: uso agrícola e aterros 

sanitários. Sendo o transporte desse resíduo uma dificuldade enfrentada para a 
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destinação, principalmente do lodo, devido ao elevado teor de umidade o transporte é 

bastante oneroso. 

6.12. Problemas Relacionados ao Manejo 

O lodo gerado nos processos de tratamento de água e de esgoto pode apresentar 

grande potencial de poluição e contaminação devido  à  presença  de  impurezas  

removidas  da  água  bruta  ou  do  esgoto e dos compostos químicos coagulantes 

adicionados durante o processo de tratamento.  

Dessa forma, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos gerados em 

ETA ou em ETE representam um grande desafio, por razões técnicas e econômicas, 

dados o seu volume e constituição, uma vez que os lodos são constituídos em média por 

95% de água, com processos de desaguamento de lodo alcançando em média 30% de 

redução de umidade. 

Tendo em vista os grandes volumes gerados, os custos de destinação são 

bastante elevados, impulsionando a destinação inadequada destes resíduos. 

Conforme informações da Sanepar, no Paraná a destinação de lodo e outros 

resíduos de ETEs operadas pela Sanepar é realizada de forma adequada, sendo 

destinados para uso agrícola ou aterros sanitários. Para os resíduos sólidos mais 

grosseiros, cada unidade regional é responsável pos sua destinação, sendo que o Setor 

Operacional não mantém controle sobre as destinações utilizadas em cada ETE, de forma 

que não foi possível diagnosticar os destinos de resíduos de cada ETE. 

De acordo com a Sanepar as principais dificuldades na destinação de resíduos 

gerados nas ETE está na existência de poucos aterros sanitários licenciados no estado, o 

que acarreta transporte de resíduos a longas distâncias com custos elevados e no 

processo extremamente burocrático e restritivo para destinação agrícola. 

O descarte de lodo de ETA ainda está em fase de adequação para atendimento à 

legislação, com algumas ETA operadas pela SANEPAR com destinação irregular tendo 

em vista já ter vencido o prazo de regularização imposto pela Resolução SEMA 021/2009. 
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Para os sistemas autônomos e autarquias, vinculados ao CISPAR, não foi 

informada a destinação dos resíduos em ETE. Ficando evidente a necessidade de maior 

controle e fiscalização sobre a destinação destes resíduos por parte do órgão ambiental 

do estado, exigindo a apresentação de informações detalhadas sobre geração e 

destinação. 

Ainda sobre a geração de resíduos em sistemas de tratamento de esgoto sanitário, 

tem-se os lodos gerados em sistemas individuais, principalmente as fossas sépticas e 

fossas rudimentares. Muitas vezes, esses resíduos, são destinados diretamente nos 

corpos hídricos, sem tratamento prévio. 

Algumas prefeituras municipais prestam serviços de limpeza de fossas e neste 

caso destinam o lodo coletado principalmente através de Estações de Tratamento de 

Esgoto, no próprio município quando existe ou em municípios vizinhos. Existem também 

empresas privadas prestadoras desses serviços. 

Nas visitas técnicas realizadas durante a elaboração do PERS/PR, os municípios 

foram questionados sobre os serviços prestados por empresas privadas para limpeza de 

fossas e destinação final dos resíduos coletados e a grande maioria respondeu não 

realizar nenhuma fiscalização desses serviços, nem mesmo exigem o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos, de forma que, muitas vezes a destinação dos resíduos 

coletados é realizada diretamente nos corpos hídricos. 

O Quadro 133 apresenta as informações referentes a coleta e a destinação de 

lodos de fossas sépticas a partir do levantamento de dados junto ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS para o ano de 2015. Dos cento e vinte e cinco 

(125) municípios que responderam ao questionário SNIS em 2015 sobre limpeza de 

fossas, vinte e um (21) afirmaram realizar serviços de limpeza de fossas e destinação de 

lodo, ou seja, apenas 9% dos respondentes. Destes, nove (09) responderam sobre a 

quantidade anual de lodo coletada, chegando a 60.065,50 m³/ano. 
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Quadro 133: Municípios que realizam limpeza e destinação de lodo de fossas. 

Região 

N° de 
municípios 

que 
enviaram as 
informações 

N° de 
municípios 

que 
realizam a 

limpeza 

Município (s) que 
realizam a limpeza 

de fossas 
Destino do lodo 

Quantidade 
(m³/ano) 

Umuarama 11 1 Cianorte 
Empresa limpa 

fossa 
13.200,00 

Paranavaí 5 1 Terra Rica ETE 13.140,00 

Maringá 7 1 Paranacity ETE 14.600,00 

Apucarana 4 0 − − − 

Londrina 7 1 Centenário do Sul Pastagens 
Não 

informada 

Cornélio 
Procópio 

4 1 Cornélio Procópio ETE 
Não 

informada 

Jacarezinho 5 3 

Guapirama 
Espalhamento 

em área agrícola 
4.608,00 

Jacarezinho 
 

ETE (SANEPAR) 7.760,00 

Siqueira Campos ETE (SANEPAR) 
Não 

informada 

Toledo 7 1 Guaíra Não informada 
Não 

informada 

Cascavel 8 1 Quedas do Iguaçu ETE (SANEPAR) 
Não 

informada 

Campo Mourão 8 1 Luiziana 
Empresa limpa 

fossa 
637,5 

Ivaiporã 5 1 Manoel Ribas Não informada 
Não 

informada 

Telêmaco Borba 4 1 Tibagi ETE (SANEPAR) 420 

Ponta Grossa 5 1 Jaguariaíva ETE 420 

Foz do Iguaçu 5 1 
Santa Terezinha de 

Itaipu 
ETE 

Não 
informada 

Francisco 
Beltrão 

12 1 
Bela Vista da 

Caroba 
ETE 

Não 
informada 

Pato Branco 4 0 − − − 

Guarapuava 6 2 

Guarapuava ETE 
Não 

informada 

Reserva do Iguaçu ETE 
Não 

informada 

Irati 6 2 Irati ETE (SANEPAR) 
Não 

informada 
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Região 

N° de 
municípios 

que 
enviaram as 
informações 

N° de 
municípios 

que 
realizam a 

limpeza 

Município (s) que 
realizam a limpeza 

de fossas 
Destino do lodo 

Quantidade 
(m³/ano) 

Rio Azul ETE (SANEPAR) 
Não 

informada 

Curitiba 8 1 Campo do Tenente ETE 5.280,00 

Paranaguá 4 0 − − − 

Total 125 21   60.065,50 

Fonte: SNIS, 2015. 

Quanto a destinação do lodo de fossas, 70% dos municípios indicaram destinar o 

resíduo em estações de tratamento de esgoto (ETE), seguidos de disposição em em solo 

agrícola, dois (02) municípios não informaram a destinação e outros dois (02) indicaram 

que são empresas de privadas de limpeza de fossas que são responsáveis pelos 

serviços. O Quadro 134 apresenta a destinação dada ao lodo pelos municípios que 

realizam a limpeza de fossas respondentes aos SNIS em 2015. 

Quadro 134: Destinação de lodo de fossas. 

Destinação Quantidade % 

ETE 15 70% 

Espalhamento em solo agricola/pastagens 2 10% 

Empresa Limpa Fossa 2 10% 

Não iInformaram 2 10% 

Total 21 100% 

Fonte: SNIS, 2015. 

A partir dos números apresentados fica evidente que poucos municípios realizam 

serviços de limpeza de fossas e destinação do lodo. Esses serviços são realizados, 

principalmente por empresas privadas que destinam os resíduos coletados sem 

fiscalização e muitas vezes o fazem de forma irregular. 

A respeito dos resíduos de sistemas de drenagem pluvial os principais problemas 

estão relacionados com a destinação destes resíduos, que muitas vezes é realizada em 

áreas de bota fora juntamente com entulhos e com outros resíduos de poda. 



    

 

537 

 
537 

6.13. Peculiaridades Regionais 

Destaca-se uma característica peculiar aos sistemas de tratamento de esgotos 

sanitários de cidades de pequeno e médio porte, onde o uso de lagoas de estabilização é 

bastante frequente, uma vez que existem áreas disponíveis na periferia dessas cidades 

para absorverem essa tecnologia, diminuindo os custos operacionais com a remoção e 

disposição frequente dos lodos gerados. 

Outra situação encontrada refere-se a destinação de lodo de ETA, onde a 

destinação adequada está concentrada nas regiões metropolitas que são as áreas de 

maior geração destes resíduos. A destinação para recuperação de áreas degradadas é 

realizada apenas na região metropolitana de Curitiba. A Figura 110 apresenta a 

destinação adotada em cada ETA operada pela SANEPAR. 
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Figura 110: Tipos de destinação de lodo por ETA. 

6.14. Aspectos Econômicos e Financeiros 

A gestão adequada de resíduos em ETA e ETE pode representar cerca de 40% 

dos custos operacionais (Carneiro et al., 2013). 

A SANEPAR apresentou informações sobre os custos médios de destinação de 

lodo de esgoto para uso agrícola e para aterro sanirário no ano de 2016, conforme 
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apresentado no Quadro 135 a seguir. Não foram informados valores de destinação de 

lodo de água. 

Quadro 135: Custo de destinação de lodo de esgoto. 

Tipo de destinação 
Custo médio de 

destinação (R$/t) 
Total destinado 

(t) 
Custo total estimado 

(R$) 

Aterro R$ 117,00 50.984,08 R$ 5.965.137,36 

Destinação agrícola R$ 123,00 25.674,00 R$ 3.157.902,00 

Total 76.658,08 R$ 9.123.039,36 

6.15. Análise Integrada 

Devido ao fato da Sanepar atender a maioria dos municípios do estado com 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Companhia caracteriza-se 

como a principal geradora de resíduos de serviços públicos de saneamento. Nesse 

sentido, a empresa busca, ao longo dos últimos anos, soluções principalmente para o 

aproveitamento de lodo gerado nas ETEs, como a aplicação na agricultura (em diversos 

municípios do estado) e a biodigestão, na CSBioenergia. 

Para as estações de tratamento de água, a Sanepar realiza a adequação da 

destinação de lodo conforme exigência da Resolução SEMA/PR 021/2009, com o objetivo 

de até o ano de 2019, adequar todas as ETA com vazão entre 30 e 500 l/s. 

Os sistemas acompanhados pelo Cispar, tanto de abastecimento de água como de 

esgotamento sanitário, são em grande maioria de pequeno porte, muitos deles com 

captação de água em poços e ETA com tratamento simplificado, as quais não são 

geradoras de lodo. Quanto às ETEs, são em maioria, constituídas de lagoas de 

estabilização, que também geram pouco lodo, retirado eventualmente, apenas quando é 

necessário realizar a limpeza da mesma.  

Apesar dessas ações positivas em relação à destinação de lodos de água e de 

esgoto, há falta de informação sobre os demais resíduos de serviços públicos de 

saneamento, tais como: lodos de fossas sépticas ou resíduos de limpeza de boca-de-

lobo. Ações de controle e fiscalização sobre esses resíduos devem ser realizadas tanto 

pelas Prefeituras Municipais, que em muitos casos são responsáveis também pela sua 
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gestão; quanto pelos órgãos estaduais, com orientações técnicas, licenciamento 

ambiental e fiscalização. 

O Quadro 136, a seguir, apresenta as potencialidades e os problemas relacionados 

aos Resíduos Sólidos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico. 

Quadro 136: Potencialidades e Problemas relacionados aos RSan. 

POTENCIALIDADES 

Resolução SEMA 021/2009: Estabelece prazos de adequação para destinação de lodo de 

ETA com captação acima de 30 l/s; Obrigatoriedade de apresentação de relatório de 

monitoramento de resíduos gerados nas ETA e ETE. 

Para as estações de tratamento de esgoto, a Resolução estabelece que as operadoras ficam 

obrigadas a apresentar ao IAP, Relatório Anual com as ligações efetivas no sistema, ligações 

potenciais (factíveis), planos de ampliação, quantificação dos lodos gerados no processo de 

tratamento, carga orgânica afluente e lançada após tratamento, por município e por bacia 

hidrográfica. Define ainda os critérios para utilização agrícola de lodo de ETE. 

ATORES: SANEPAR, CISPAR, PARANGAUÁSANEAMENTO. 

REGULAÇAO: ORCISPAR, AGEPAR, CAGEPAR. 

Atual uso agrícola do lodo (33%) e geração de energia na CSBIOENERGIA (31%). 

Lodo de ETA pode ser destinado em áreas degradadas. 

Desenvolvimento de pesquisas pela SANEPAR para aproveitamento de lodo de esgoto. 

 PROBLEMAS 

Descumprimento à legislação estadual quanto à destinação de lodo de ETA. 

Não existe planejamento específico da SANEPAR para atendimento à legislação; último prazo 

de adequação 2019. 

Duas ETA operadas por autarquias municipais possuem vazão de captação superior a 30 l/s 

com destinação inadequada ao corpo receptor. 

Não existe controle efetivo de geração de lodo de ETA, são realizadas estimativas de geração 

Descumprimento à legislação estadual quanto à apresentação de relatório de monitoramento 

de resíduos de ETA e ETE. 

Falta de fiscalização/monitoramento/autuação do órgão de fiscalização ambiental do estado 

quanto ao cumprimento à legislação. 

55% do lodo de ETA gerado em ETA com captação acima de 30 l/s é destinado ao C.R.; 

Representa 80% das ETA acima de 30 l/s. 

Dificuldade no transporte desses resíduos pelo alto teor de umidade. 
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 PROBLEMAS 

Destinação de resíduos grosseiros de ETE não são efetivamente acompanhados e 

fiscalizados. Muitas vezes são destinados à coleta pública, podendo inclusive ser destinados 

à áreas inadequadas. 

Agências reguladoras não têm atuação sobre a gestão de resíduos sólidos gerados nos 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial urbana. 

Resíduos de serviços de drenagem pluvial urbana são muitas vezes destinados em áreas de 

bota fora. 

Não existe controle e fiscalização sobre a destinação de resíduos de serviços de drenagem 

pluvial. 

Não existe controle sobre a destinação de lodo de fossas septicas, as empresas prestadoras 

desses serviços não são fiscalizadas pelo Estado ou muncípios. 

32% dos municípios lançavam esgoto sanitário em fossas rudimentares e 11% em fossas 

sépticas, de acordo com IBGE, 2010. 
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 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – RSI 7.

7.1.  Metodologia 

Conforme definição da NBR 10.004/2004 são resíduos sólidos os “resíduos nos 

estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Ficam incluídos nesta definição 

os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e efluentes, aqueles gerados 

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

armazenados que contenham sólidos sedimentados em quantidade que inviabiliza seu 

tratamento. 

A PNRS define os Resíduos Sólidos Industriais - RSI como aqueles “gerados nos 

processos produtivos e instalações industriais”. Conforme a Resolução CONAMA nº 

313/2002, “resíduos sólidos industriais são todos os resíduos que resultem de atividades 

industriais e que se encontrem nos estados sólido, semissólido, gasoso (quando contido), 

e líquido (cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível). Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição”. Destaca-se que, conforme 

orientação do MMA, não foram considerados neste estudo como Resíduos Sólidos 

Industriais (RSI) os lodos de estações de tratamento públicas de água e esgoto, esses 

considerados neste estudo como Resíduos de Saneamento - RSan e os Resíduos da 

Agroindústria que são considerados neste estudo como Resíduos Agrossilvopastoris - 

RSA. 

Quanto à classe dos resíduos, a NBR 10.004/2004 estabelece a Classe I 

(Perigosos) e Classe II (Não perigosos), que é dividida em Classe IIA (Não perigosos - 

não inertes) e Classe IIB (Não perigosos - inertes): 

 Classe I - Resíduos perigosos: São aqueles que apresentam 

periculosidade, ou seja, risco à saúde pública ou ao meio ambiente, quando 
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manuseados ou destinados de forma incorreta; como lâmpadas 

fluorescentes e óleos usados. Para que um resíduo seja apontado como 

Classe I, ele deve estar contido nos anexos A ou B da NBR 10.004/2004 ou 

apresentar uma das seguintes características: Inflamabilidade; 

Corrosividade; Reatividade; Toxicidade e Patogenicidade. 

 Classe IIA - Resíduos não inertes: São aqueles que não se enquadram 

nas classificações de Resíduos Classe I ou IIB. Podem ter propriedades 

específicas, como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 

água. Como exemplos desses materiais, pode-se citar: madeira, papel e 

papelão. 

 Classe IIB - Resíduos inertes: São quaisquer que, quando amostrados e 

submetidos a um contato com água destilada, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados e concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água. Como exemplos desses materiais, pode-se citar: 

rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas, que não são 

decompostos prontamente. 

A nomenclatura de resíduos utilizada pelo IAP atende ao Anexo II da resolução 

CONAMA nº 313/2002. A relação dos RSI com o código atribuído para cada tipo de 

resíduo é apresentada por Classe no Quadro 137 e no Quadro 138. 

Quadro 137: Resíduos Sólidos Industriais Classe I. 

Código do 
Resíduo 

Classe I 

C001 a C009 

Listagem 10 da Norma NBR 10.004: 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 apresentarem corrosividade 

D003 Resíduos perigosos por apresentarem reatividade 

D004 Resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade 

D005 a D029 
Listagem 7 da Norma NBR 10.004: resíduos perigosos caracterizados pelo 
teste de lixiviação 

K193 Aparas de couro curtido ao cromo 

K194 Serragem e pó de couro contendo cromo 
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Código do 
Resíduo 

Classe I 

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 

F104 Embalagens vazias contaminadas não especificadas na Norma NBR10.004 

F105 Solventes contaminados (especificar o solvente e o principal contaminante) 

D099 Outros resíduos perigosos - especificar 

F001 a F0301 
Listagem 1 da Norma NBR 10004: resíduos reconhecidamente perigosos - 
Classe 1, de fontes não-específicas 

F100 
Bifenilas Policloradas - PCBs. Embalagens contaminadas com PCBs inclusive 
transformadorese capacitores 

P001 a P123 

Listagem 5 da Norma 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 2 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 do 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 

Fonte: Resolução CONAMA nº 313, 2002. 

Quadro 138: Resíduos Sólidos Industriais Classe II. 

Código do 
Resíduo 

Classe II 

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.) 
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Código do 
Resíduo 

Classe II 

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) 

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 
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Código do 
Resíduo 

Classe II 

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 não perigosas 

Fonte: Resolução CONAMA nº 313, 2002. 

O levantamento de dados para construção do diagnóstico sobre a gestão de RSI 

no Paraná foi realizado por meio de diversas fontes de dados complementares, pois 

inexiste uma fonte sistematizada para esses resíduos. Utilizou-se, portanto, reuniões 

presenciais, consulta bibliográfica (sites, relatórios, artigos, entre outros), contato por meio 

de telefone e e-mail, além das visitas técnicas realizadas pela equipe do consórcio EnvEx-

Engebio.  

Entre as fontes de dados consultadas, tem-se os dados do Inventário de RSI do 

IAP (2017) e o banco de dados do CTF (de 2014 até 2016) os quais possuem 

informações sobre a quantidade de resíduos gerados por atividades industriais 

respondentes ao inventário e ao CTF e microdados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) disponibilizados pelo Programa de Disseminação de Estatísticas do 

Trabalho (PDET) do Ministério do Trabalho que apresenta a relação, por município, de 

empresas geradoras de emprego por tipo de atividade desenvolvida de acordo com o 

CNAE, permitindo a elaboração de uma estimativa de composição e geração de RSI no 

estado do Paraná. 

Também foram consultadas as licenças ambientais emitidas pelo IAP e municípios 

para levantamento de geradores e de unidades de armazenamento e transbordo, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos industriais existentes no estado. 
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7.2.  Legislação 

A Resolução Conama 313/2002, que dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais, apresenta a definição de Resíduo Sólido Industrial como 

todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, 

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 nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água 

e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição. 

Da mesma forma, essa Resolução define o Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais como o conjunto de informações sobre a geração, as características, o 

armazenamento, o transporte, o tratamento, a reutilização, a reciclagem, a recuperação e 

a disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do país. E, delega que 

tais informações devem ser prestadas ao Órgão Estadual de Meio Ambiente. Assim, no 

estado do Paraná, o IAP é responsável pela realização do inventário de RSI. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei Federal 

12.305, de 02 de agosto de 2010, define resíduos industriais como aqueles gerados nos 

processos produtivos e instalações industriais. Dessa forma, cabe salientar que a logística 

reversa não será abordada neste capítulo, vez que se refere ao resíduo industrial pós-

consumo. 

No âmbito estadual, o Quadro 139 a seguir apresenta as principais legislações 

referentes ao gerenciamento dos Resíduos Sódios Industriais, em ordem cronológica de 

publicação.  

Quadro 139: Legislação Estadual referente aos RSI. 

Legislação Resumo de Itens de Interesse 

Resolução 
SEMA 

043/2008 

 Estabelece critérios, procedimentos e premissas para o Licenciamento 
Ambiental de empreendimentos de incineração de resíduos sólidos, bem 
como procedimentos operacionais, limites de emissão e critérios de 
desempenho e controle dos equipamentos; 

 Aplica-se ao Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de 
incineração, incluindo os instalados em anexo a outros empreendimentos 
de resíduos sólidos, tais como: Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 
dos Grupos A, B e E, Resíduos Sólidos Industriais Perigosos, Embalagens 
de Agrotóxicos Contaminadas e Outros Resíduos Perigosos. 
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Legislação Resumo de Itens de Interesse 

Resolução 
CEMA 

065/2008 

 Estabelece requisitos, conceitos, critérios, diretrizes e procedimentos 
administrativos referentes ao licenciamento ambiental a serem cumpridos 
no território do Estado do Paraná; 

 Apresenta Disposições Gerais sobre Licenciamento e Autorização 
Ambiental de Atividades Potencialmente Poluidoras, Degradadoras e/ou 
Modificadoras do Meio Ambiente; 

 Define que para cada tipologia de empreendimento (industrial, imobiliário, 
comercial e de serviço, de Saneamento, Viário etc) estão estabelecidos em 
Resoluções específicas, editadas pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, critérios e procedimentos para o 
licenciamento ambiental. 

Resolução 
CEMA 

070/2009 

 Estabelece critérios, procedimentos, trâmite administrativo e premissas 
para o Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Industriais; 

 Apresenta os empreendimentos industriais dispensados do Licenciamento 
Ambiental Estadual; 

 Apresenta os empreendimentos industriais que estão passíveis de 
licenciamento ambiental simplificado. 

Resolução 
CEMA 

072/2009 

 Re-Ratifica a Resolução nº. 70/2009 – CEMA, que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental para Empreendimentos Industriais, haja vista 
revisão do texto de alguns artigos da referida norma. 

Portaria IAP 
202/2016 

 Estabelece os critérios para exigência e emissão de Autorizações 
Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Define atividade de gerenciamento de resíduos sólidos como aquela 
associada ao controle da geração, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e qualquer processamento e disposição de resíduos de acordo 
com os melhores princípios de saúde pública e de preservação ambiental; 

 Estabelece que a Autorização Ambiental deve ser requerida pelo gerador 
do(s) resíduo(s) e deve abranger as atividades de transbordo, transporte, 
armazenamento, tratamento e disposição final do(s) resíduo(s) sólidos. 

Fonte: SEMA, 2008; CEMA 2008 e 2009; IAP 2016. 

Além das leis e resoluções supracitadas, existem Normas Técnicas (NBR’s) que 

estão relacionadas com os Resíduos Sólidos Industriais, conforme apresentado no 

Quadro 140 a seguir.  

Quadro 140: Normas Técnicas relacionadas aos RSI. 

Norma Técnica Resumo de Itens de Interesse 

ABNT NBR 
10.004/2004 

Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 
adequadamente; 

Define Resíduos Sólidos como os resíduos nos estados sólido e semissólido, 
que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição; 

Apresenta as seguintes categorias de classificação: 

a) Resíduos Classe I - Perigosos; 
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Norma Técnica Resumo de Itens de Interesse 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos, subdivididos em: 

Resíduos Classe II A – Não inertes e Resíduos Classe II B – Inertes. 

ABNT NBR 
10.005/2004 

Apresenta os requisitos exigíveis e o procedimento para a obtenção de 
extrato lixiviado de resíduos sólidos, visando diferenciar os resíduos 
classificados pela ABNT NBR 10.004 como Classe I – Perigosos e Classe II – 
Não Perigosos. 

ABNT NBR 
10.006/2004 

Apresenta os requisitos exigíveis e o procedimento para obtenção de extrato 
solubilizado de resíduos sólidos, visando diferenciar os resíduos classificados 
na ABNT NBR 10.004 como Classe II A - Não Inertes e Classe II B – Inertes. 

ABNT NBR 
10.007/2004 

Apresenta os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos. 

Fonte: ABNT NBR, 2004. 

7.3. Atores e Responsabilidades 

Os principais atores institucionais envolvidos no gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Industriais são listados a seguir, juntamente com suas responsabilidades e 

atividades relacionadas.  

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Com a missão de promover a adoção de princípios e estratégias para o 

conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos 

recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento 

sustentável em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade, o Ministério do Meio 

Ambiente tem a função de acompanhar o cumprimento da PNRS pelo empreendedor e 

pelo gestor público, além de propor acordos setoriais ou individuais que visam o 

estabelecimento do Sistema de Logística Reversa. Cabe aos órgãos de controle 

ambiental dos estados e municípios interferir por meio do licenciamento e da fiscalização, 

exigindo um adequado manuseio, armazenamento, transporte e destinação final desses 

resíduos. 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

O IBAMA, órgão federal executor da Política Nacional de Meio Ambiente e da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalha na gestão desses resíduos junto à 
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sociedade, atuando na educação ambiental, e junto às empresas, orientando, controlando 

e fiscalizando suas atividades. 

Por meio do Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, um dos instrumentos da PNRS, o IBAMA 

realiza o controle e monitoramento, das pessoas físicas e jurídicas que exerçam 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 

Confederação Nacional das Indústrias - CNI 

A Confederação Nacional das Indústrias - CNI é um dos principais órgãos de 

representação da indústria no país, está associada a vinte e sete (27) federações das 

indústrias e a mais de mil sindicatos patronais. Possui participação ativa em programas e 

projetos de incentivo a indústria. Dentre as ações geridas pela CNI, destaca-se a rede de 

resíduos e o Sistema Integrado de Bolsas de Resíduos - SIBR. 

A Rede de Resíduos, que possui participação de federações de indústrias e 

associações setoriais, foi criada em 2011 com o objetivo de coordenar e organizar a 

participação da indústria nos diversos fóruns de implementação da PNRS, bem como 

centralizar e difundir informações para todos os setores representativos da indústria (CNI, 

2011).  

O SIBR, criado em 2009, reúne serviços desenvolvidos em seis estados, para que 

indústrias possam oferecer ou procurar por resíduos que possam substituir matérias-

primas, com menor custo (SIBR, 2017). No SIBR, os resíduos são classificados por 

categoriais de procedência e subdivididos em função de sua condição de qualidade, 

acondicionamento, uso ou negociação pretendida (IPEA, 2012). O Sistema conta com 

apoio das Federações das Indústrias da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, 

Pernambuco e Sergipe, além da CNI. 

A CNI também está envolvida na divulgação de pesquisas, estudos e indicadores 

do setor industrial. De acordo com dados da Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 

2015), os principais setores industriais do estado do Paraná, com base na participação 

percentual no PIB industrial, são construção civil (22,9%), alimentos (15,4%), serviços 

industriais de utilidade pública (13,6%), veículos automotores (10,9%) e derivados de 
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petróleo e biocombustíveis (6%). Juntos, representam 68,8% da indústria do estado e são 

divididos de acordo com o porte, conforme apresentado no Gráfico 46. 

 

Gráfico 46: Porte das Indústrias do Estado do Paraná. 
Fonte: CNI, 2015. 

Sistema Fiep  

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Sistema Fiep é 

composto pelas seguintes entidades: Federação das Indústrias do Estado do Paraná - 

Fiep, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Departamento Regional do Paraná) - 

Senai-PR, Serviço Social da Indústria (Departamento Regional do Paraná) - Sesi-PR e 

Instituto Euvaldo Lodi (Departamento Regional do Paraná) - IEL-PR. Compõem assim 

uma rede nacional de caráter privado responsável por iniciativas de apoio ao setor 

industrial brasileiro. 

Dessa forma, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep é a entidade 

de representação da indústria paranaense. Coordena, protege e representa legalmente as 

diversas empresas do setor industrial no estado. Também auxilia na elaboração de 

estudos técnicos, econômicos e ambientais, além de possibilitar parcerias e consórcios 

para os empreendedores, com redução de custos ao fabricante. 

A Fiep conta com cento e oito (108) sindicatos filiados: noventa e nove (99) 

sindicatos estaduais dos setores alimentício, construção civil, eletroeletrônico, gráfico, 

madeira e mobiliário, mineral, químico e serviços de vestuário, têxtil e couro; um sindicato 
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interestadual (Sindicato da Indústria do Fumo da Região Sul do Brasil - Sinditabaco); e 

oito (08) sindicatos nacionais (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde 

Animal, Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Indústria de Máquinas, 

Indústria de Refratários, Indústrias Siderúrgicas, Indústria de Alimentação Animal, 

Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares e Sindicato Nacional 

da Indústria do Cimento).  

Polos Industriais 

São áreas dotadas de infraestrutura adequada, definidas pela administração 

pública local, como os pontos ideais para a instalação de micro, pequenas, médias ou 

grandes indústrias. Dessa forma, os municípios buscam atrair indústrias com o objetivo de 

crescer e promover a economia local. 

No estado do Paraná os principais Polos Industriais são: Polo Industrial de Ponta 

Grossa, Polo Industrial do Arco Norte, Polo Industrial de Guarapuava, Polo Industrial de 

Maringá, Polo Industrial da Região Metropolitana de Curitiba, Polo Industrial de Cascavel 

e Polo Industrial de Toledo. 

Indústrias 

Responsáveis pelos RSI desde a sua geração até sua destinação final 

ambientalmente correta. Durante seu licenciamento ambiental é exigida a apresentação 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais. Esse documento, no estado 

do Paraná, deve ser elaborado conforme estabelecido na Lei Estadual nº 12.493/99 e no 

Decreto Estadual nº 6674/02, seguindo as diretrizes específicas do IAP apresentadas no 

Anexo 5 da Resolução CEMA 70/2009. 

Empresas de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - 

Abrelpe, fundada em 1976 por um grupo de empresários do ramo de coleta e transporte 

de resíduos, é uma associação civil sem fins lucrativos, que congrega e representa as 

empresas que atuam nos serviços referentes ao manejo de resíduos sólidos (coleta, 

transporte, tratamento, reciclagem, reutilização e disposição final). 
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A Abrelpe também realiza a disseminação de informações referentes ao setor de 

resíduos, por meio de estudos, pesquisas, eventos e palestras voltadas para os públicos 

atuantes junto ao setor. O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil é o principal 

instrumento adotado pela Abrelpe na divulgação de dados sobre os resíduos sólidos no 

Brasil. Publicado anualmente desde 2003, o Panorama traz as informações mais 

atualizadas sobre o cenário dos resíduos sólidos, permitindo o acompanhamento da 

evolução histórica e avanços do setor. 

Empresas de Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes - 

Abetre, fundada em 1997, é a entidade que representa as empresas especializadas na 

destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos (tratamento, reciclagem, 

reutilização e disposição final). 

As unidades operacionais de suas associadas e coligadas representam cerca de 

25% das plantas em operação, 60% do segmento de resíduos urbanos e 80% do 

segmento de resíduos industriais (em relação aos serviços de destinação prestados por 

empresas privadas). Essa infraestrutura oferece diferentes tecnologias de destinação 

final, compreendendo disposição em aterro, coprocessamento, recuperação energética, 

incineração, descontaminação e recuperação de materiais, reciclagem, manufatura 

reversa, compostagem e outros tratamentos térmicos ou biológicos (ABETRE, 2017). 

7.4.  Instrumentos de Planejamento 

Como já citado anteriormente, em 2010, com o estabelecimento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil definiu o prazo de até 2020 para que o país tenha 

a estrutura necessária para dar correta destinação a qualquer tipo de resíduo sólido 

gerado. 

Dentre as metas apresentadas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos é 

importante citar as relacionadas aos resíduos sólidos industriais: 

 Meta 1: Disposição final ambientalmente adequada de 100% dos rejeitos 

industriais; 
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 Meta 2: Redução da geração dos rejeitos da indústria em 10% até 2015, 

com base no Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais de 2014. 

Quanto ao planejamento estadual, é importante citar o Master Plan de 

Competitividade para a Indústria Paranaense 2031, emitido em 2016 pelo Sistema Fiep. 

Nesse documento estão apresentadas diretivas de longo prazo, que são orientações, 

assumidas pelo Sistema Fiep, com o objetivo de determinar onde as instituições (Fiep, 

Sesi, Senai e IEL do Paraná), e outros profissionais do setor envolvidos na cooperação, 

devem concentrar seu poder de ação para o desenvolvimento e retomada do crescimento 

industrial no estado. 

As quatro (04) diretivas do Master Plan foram concebidas como sínteses das 

demandas e orientações do empresariado industrial, com o objetivo de buscar a 

conservação ou a ampliação da competitividade do setor industrial do Paraná. Sendo 

elas: 

 Diretiva 1: Preparação das pessoas com competências e valores capazes de 

responder às necessidades da indústria e aos desafios do desenvolvimento 

sustentável; 

 Diretiva 2: Promoção da vitalidade econômica das indústrias e dos setores 

industriais; 

 Diretiva 3: Articulação e concertação de profissionais envolvidos em prol da 

ética e da prosperidade no território paranaense; 

 Diretiva 4: Desenvolvimento e fortalecimento de empresas inovadoras e de 

produtividade global. 

7.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

Com o intuito de promover a adequação das indústrias à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, de minimizar os impactos de suas atividades ao meio ambiente e de 

destinar adequadamente os resíduos sólidos, são estabelecidos programas setoriais, 

planos e/ou projetos de desenvolvimento. Esses atuam como ferramentas importantes 

que possibilitam a definição de um panorama da geração e destinação dos RSI, com base 
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no investimento destinado ao desenvolvimento de determinados setores industriais, por 

exemplo. No que se refere ao setor industrial, é importante citar os seguintes: 

7.5.1. Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
- SINIR 

O SINIR é um dos instrumentos da PNRS, o qual tem como função coletar e 

sistematizar dados relativos aos serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos e é alimentado com informações procedentes, sobretudo, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por meio do SINIR, o MMA disponibiliza 

periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no país, por 

meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos. 

7.5.2. Bolsa de Reciclagem do Sistema Fiep 

Foi criada no ano de 2011 com o propósito de promover a livre negociação entre 

indústrias, com o objetivo de conciliar ganhos econômicos e ambientais, por meio do 

anúncio de resíduos para compra, venda, troca ou doação. As empresas tinham acesso 

às informações sobre compra e venda de diversas tipologias de resíduos (resíduos de 

plásticos, máquinas e equipamentos, metais, papéis, químicos e borrachas, madeira e 

resíduos de construção, entre outros). Dessa forma, a Bolsa de Reciclagem possibilitava 

agregar valor aos resíduos transformando-os em matéria-prima ou insumo na fabricação 

de outros produtos voltados ao mercado consumidor industrial ou final. No entanto, de 

acordo com a FIEP, em função dos custos do sistema, o mesmo foi descontinuado e já 

não se encontra mais operacional. 

7.5.3. Arranjos Produtivos Locais – Rede APL - Paraná 

Segundo informações da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral - 

SEPL, a Rede APL Paraná foi criada em 2004, e ratificada em 2012, com a assinatura do 

Termo de Cooperação que, além de instituir o Comitê Gestor da Rede, também conferiu 

atribuições a todos os seus signatários, com o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável no setor industrial do Estado. Os APLs 

articulam e coordenam ações e propõem políticas para o fortalecimento das empresas. As 

indústrias, ao se organizarem em APLs, podem fazer compras conjuntas, formar 
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consórcios para exportação, conseguir linhas atrativas de financiamento em instituições 

financeiras e realizar programas cooperados de capacitação de mão-de-obra. Esses 

benefícios afetam diretamente o desenvolvimento do Estado. A Figura 111 apresenta o 

mapa com os APLs do Paraná. 

 

Figura 111: Mapa com os APLs do Estado do Paraná. 
Fonte: SEPL, 2017. 

7.5.4. Programa Nós Podemos 

Foi criado em 2004 com o intuito de potencializar e sustentar ações em parceria 

com lideranças, instituições e cidadãos paranaenses para o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio - ODM e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis - 

ODS. Desde 2006, a Fiep em conjunto com o Sesi articula o Movimento Nós Podemos 

Paraná, que tem trabalhado em parceria com lideranças, instituições e cidadãos 

paranaenses, com o objetivo de promover o desenvolvimento industrial, a política de 

gestão de resíduos sólidos e a logística reversa. Dentre as ações realizadas em prol dos 

ODM e ODS estão: 
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 Portal ODM: Oferece informações de fontes oficiais a respeito da situação dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio dos municípios brasileiros. Segundo o 

Relatório de Sustentabilidade (2016), em 2016, o portal recebeu 90.592 visitas e 

teve 321.679 de páginas visualizadas. Seguindo os mesmos princípios, está em 

desenvolvimento o Portal ODS, que será muito mais amplo e contará com maior 

número de indicadores (Relatório de Sustentabilidade, 2016); 

 Prêmio Sesi ODS: Visa reconhecer e divulgar projetos para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no estado do Paraná. Em 2016, foram 

duzentos e quatro (204) inscritos e doze (12) premiados nas categorias Indústria, 

Empresa, Setor Público e Terceiro Setor (Relatório de Sustentabilidade, 2016); 

 Congresso Sesi ODS: Busca ampliar o espaço para o diálogo e a apresentação de 

práticas que contribuem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável no Paraná, com o intuito de estimular o engajamento da sociedade. 

Em 2016, setecentos (700) representantes de instituições privadas, públicas e do 

terceiro setor foram envolvidos (Relatório de Sustentabilidade, 2016); 

 Mostra de Projetos: Tem como objetivo dar visibilidade aos projetos que 

contribuem com o desenvolvimento local e com o alcance dos ODS desenvolvidos 

no estado do Paraná, o que permite intercâmbio e articulação com outras 

iniciativas municipais e regionais. Na edição de 2016 participaram indústrias, 

empresas e instituições públicas e do terceiro setor inscritas no Prêmio SESI ODS, 

com apresentação de cento e doze (112) projetos de dezessete (17) municípios 

paranaenses (Relatório de Sustentabilidade, 2016); 

 Ciclo de Estudos sobre os ODS: Visa estimular a reflexão a respeito da nova 

agenda mundial para o desenvolvimento sustentável. Em 2016, foram realizados 

oito (08) encontros com especialistas das áreas de saúde, inovação e 

infraestrutura, consumo sustentável, relações internacionais, pobreza, água, 

cidades sustentáveis e redução das desigualdades. Participaram presencialmente 

setecentas e vinte e cinco (725) pessoas e quinhentas e setenta e três (573) 

acompanharam por web-conferência (Relatório de Sustentabilidade, 2016). 
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7.5.5. Paraná Competitivo 

Criado em 2011 pelo Governo do estado do Paraná com o objetivo de desenvolver 

projetos industriais, foi reformulado em 2017 e atrelado ao Plano Plurianual 2016-2019, 

passando a incluir mais segmentos, como e-commerce, comércio atacadista e varejista, e 

a permitir a utilização de créditos de ICMS para investimentos. Por meio do Programa, as 

empresas podem usar créditos próprios acumulados de ICMS para pagamento de bens 

previstos para os investimentos, como, por exemplo, peças e partes de máquinas, 

veículos e materiais destinados a obras de construção civil do empreendimento.  

Há também a Agência Paraná de Desenvolvimento - APD que está inserida no 

Paraná Competitivo com a missão de prospectar investimentos e dar apoio e orientações 

às empresas, juntamente com a Secretaria da Fazenda, a execução dos projetos e o 

cumprimento das cláusulas previstas e apresentadas por investidores ao governo. 

Segundo dados da Secretaria da Fazenda, o Paraná Competitivo contabiliza R$ 42,5 

bilhões em investimentos; R$ 24 bilhões de empresas privadas e R$ 18,5 bilhões de 

estatais. O número de empregos diretos gerados por meio dos incentivos concedidos é de 

cerca de cem (100) mil, ou quatrocentos e trinta (430) mil se forem considerados os 

empregos indiretos e o efeito renda de cada projeto. 

7.5.6. Brasil Mais Produtivo (B+P) 

Por meio do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior - 

MDIC foi lançado em 2016 no Paraná, o programa Brasil Mais Produtivo (B+P), que 

oferece consultoria às indústrias do Estado. O programa é realizado em parceria com o 

SENAI e utiliza a metodologia de Lean Manufacturing (manufatura enxuta) para reduzir 

desperdícios nos processos produtivos e aumentar em ao menos 20% a produtividade 

das empresas participantes; há casos com aumento de produtividade de 50% e até 

mesmo de 80%. Na primeira etapa do B+P, realizada em 2016, as duzentas (200) vagas 

no estado foram distribuídas entre as indústrias de três (03) setores: moveleiro, no APL de 

Móveis de Arapongas; metal-mecânico, no APL de metal-mecânico de Curitiba; e 

alimentos e bebidas, no APL de Alimentos, bebidas, orgânicos, erva mate (Londrina, 

Maringá e Curitiba). O custo total da consultoria foi de R$ 18 mil por indústria, sendo que 

R$ 15 mil são pagos pelo MDIC, Apex Brasil e ABDI e R$ 3 mil por cada empresa 

participante. 
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7.5.7. Sistema de Movimentação de Resíduos 

Desenvolvido pelo IAP e pela Companhia de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Paraná – Celepar, o Sistema de Movimentação de Resíduos entrou em 

operação em Julho de 2016, com a finalidade de tornar a forma de gerenciamento mais 

eficiente para movimentação de resíduos sólidos gerados, destinados e tratados no 

estado do Paraná. Esse Sistema contempla, desde o registro da geração do resíduo até o 

recebimento em sua destinação final, bem como a integração de informações com o IAP, 

o que auxilia na fiscalização, no monitoramento, na gestão de resíduos sólidos e nas 

tomadas de decisão. 

7.5.8. Inventário de Resíduos Sólidos Industriais 

O Sistema de Inventário de Resíduos tem a finalidade de registrar a declaração dos 

inventários de resíduos sólidos dos empreendimentos industriais existentes no território 

paranaense, bem como a destinação final dos resíduos, fornecendo por meio de relatórios 

gerenciais o diagnóstico dos resíduos industriais gerados e tratados no estado, o que 

facilita a integração de informações com o IAP. Os inventários anuais de RSI devem 

conter todos os Certificados de Aprovação de Destino Final - CADEFs apresentados pelos 

empreendedores ao IAP, de acordo com o Artigo nº 17 do Decreto Federal 6674 de 3 de 

dezembro de 2002. Já foram emitidos os seguintes documentos: 

 Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais - Paraná - Diagnóstico, 

emitido em Dezembro de 2002; 

 Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais do Estado do Paraná - 

Relatório Final - Avaliação do Banco de Dados, emitido em Dezembro de 

2003; 

 Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais do Estado do Paraná - 

Período de Jan/2004 a Mai/2009, emitido em Junho de 2009; 

 Relatório da Situação do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais no 

Estado do Paraná, emitido em Dezembro de 2016. 
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7.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

Como já citado anteriormente, a Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1.999 dispõe 

sobre a educação ambiental, a qual instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e se 

articula com a Política Nacional de Educação Ambiental, dessa forma as indústrias 

buscam realizar programas internos de boas práticas ambientas, para obter benefícios na 

otimização do reaproveitamento de seus resíduos sólidos, pois a segregação do material, 

ainda na fonte geradora, diminui o volume total de resíduos, permite reduzir os gastos 

operacionais e, em alguns casos, pode gerar uma nova receita para a indústria. 

No estado do Paraná, o SENAI oferece consultoria e tecnologia para empresas de 

forma a proporcionar o crescimento eficiente e sustentável, e assim auxiliam a iniciativa 

privada a obter licenças ambientais, certificação de padrões internacionais de qualidade e 

implementação de políticas de preservação ambiental com maximização dos resultados, 

incluindo o auxílio na implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Além disso, a Fiep 

apoia a elaboração e implementação dos Acordos de Logística Reversa protocolados 

junto à SEMA/PR. 

Como resposta às crescentes pressões para modificação do perfil poluidor, cada 

vez mais as indústrias procuram implantar um Sistema de Gestão Ambiental – SGA. Em 

muitas empresas, o SGA já é reconhecido como uma função organizacional independente 

e necessária, que possui características próprias e de alto nível de importância. 

Os programas de Gestão Ambiental, que compõem o SGA, são ferramentas 

importantes para as empresas se sobressaírem diante de suas concorrentes, e elevar os 

indicadores de satisfação junto aos funcionários, aos clientes e aos investidores, vez que 

as ações direcionadas ao meio ambiente são consideradas no cálculo de avaliação em 

caso de fusões e aquisições. Destaca-se que esses programas têm como foco sensibilizar 

os envolvidos nos processos industriais sobre a importância da preservação do meio 

ambiente, bem como promover a conscientização por meio da educação ambiental.Dentre 

as práticas que englobam os Sistemas de Gestão Ambiental estão: 
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7.6.1. ISO 14.000 

Segundo a NBR Série ISO 14.001, as normas de gestão ambiental têm por objetivo 

prover às organizações os elementos de um sistema ambiental eficaz, passível de 

integração com outros elementos de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar os seus 

objetivos ambientais e econômicos. O certificado ISO 14.000 é obtido por meio de 

auditorias que verificam o atendimento às normas e diretrizes da gestão ambiental nas 

empresas. 

7.6.2. Prática dos “5S” 

Permite desenvolver ações de melhoria contínua na destinação de materiais, com o 

objetivo de otimizar a produtividade e reduzir o desperdício de recursos e espaço de 

forma a aumentar a eficiência operacional. Essa metodologia é de origem japonesa e os 

5S significam: Senso de Utilização, Senso de Organização, Senso de Limpeza, Senso de 

Padronização e Senso de Disciplina. Essa prática propicia melhorias tanto voltadas ao 

setor de meio ambiente quanto ao de qualidade nas indústrias. 

7.6.3. Princípio dos 3Rs - Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

Esses princípios são considerados como o ideal de prevenção e não-geração de 

resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentável, com o intuito de 

poupar os recursos naturais e conter o desperdício. Dessa forma, segundo o Ministério do 

Meio Ambiente - MMA, reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que 

ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade; reutilizar 

é usar novamente, e reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de 

matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. 

7.6.4. Produção mais Limpa (P+L) 

De acordo com a Divisão de Tecnologia, Indústria e Economia do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP em Inglês), P+L é a “aplicação contínua de 

uma estratégia ambiental integrada e preventiva para processos, produtos e serviços, 

para aumentar a eficiência global e reduzir os riscos às pessoas e ao meio ambiente”, isto 
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é, um conjunto de ajustes no processo produtivo que permite a redução da geração de 

resíduos diversos. 

7.7. Atividades Geradoras 

O levantamento de dados para a elaboração do diagnóstico dos RSI no Paraná foi 

realizado por meio de consulta a diversas fontes de dados, pois inexiste uma fonte 

sistematizada de informações sobre esses resíduos. A principal fonte utilizada para a 

elaboração do presente diagnóstico foi o IAP, que forneceu a listagem de 

empreendimentos industriais licenciados no Estado e também dados do inventário de 

resíduos sólidos industriais no estado do Paraná, com ano base de 2016. Este segundo 

documento é um banco de dados que compila informações inventários de RSI 

apresentados às vinte e uma (21) regionais do IAP por gestores de empreendimentos 

industriais. Trata-se, portanto de um levantamento parcial da geração de RSI. 

Foram ainda consultadas as licenças emitidas por municípios que realizam 

licenciamento ambiental no estado, daqueles que forneceram os dados de licenciamento. 

Outra fonte considerada para a elaboração do presente diagnóstico foram os dados 

referentes aos anos de 2014 a 2016 do Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA, ao 

qual a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio teve acesso. No entanto, este também é um 

levantamento parcial, visto que contempla apenas os empreendimentos que realizaram a 

declaração de geração de RSI ao IBAMA. 

Também foi utilizado o Perfil das Indústrias, publicado pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI, 2018) e o Cadastro das Indústrias do Paraná, publicado pela Federação 

das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP, 2017). Por fim, também foram consultadas 

informações do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET) do 

Ministério do Trabalho, o qual disponibiliza microdados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). 

Assim, as fontes de dados para diagnóstico da situação dos resíduos sólidos 

industriais foram: 

 Banco de dados de atividades industriais licenciadas pelo IAP e municípios; 
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 Perfil das Indústrias, publicado pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI, 2018); 

 Inventário de resíduos sólidos industriais no estado do Paraná, com ano 

base de 2016 (IAP, 2017); 

 Cadastro Técnico Federal – Dados referentes ao ano de 2016 (CTF, 2016); 

 Cadastro das Indústrias do Paraná, publicado pela Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (FIEP, 2017); 

 Microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

disponibilizado pelo Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho 

(PDET) do Ministério do Trabalho (2016). 

Serão apresentadas, a seguir, as informações de quantificação de atividades 

geradoras de RSI e quantidades de RSI gerados por essas, de acordo com as diferentes 

fontes de dados consultadas e, com base na análise das informações e consistência dos 

dados disponíveis em cada base de dados, será apresentada a situação dos RSI. 

7.7.1. A Indústria no Estado do Paraná 

A seguir serão apresentados dados de diferentes fontes, com o intuito de 

quantificar a indústria paranaense. Essa quantificação deve servir como fundamento para 

a estimativa da geração de RSI em âmbito estadual. 

Quantificação das indústrias conforme CNI 

De acordo com o Perfil das Indústrias, publicado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI, 2018), o estado do Paraná conta com 43.557 empresas industriais. É 

preciso destacar que a CNI considera, por exemplo, o setor da construção e o de serviços 

industriais de utilidade pública como atividades industriais. No entanto, o tipo de resíduo 

gerado por essas atividades raramente corresponde aos RSI. A CNI apresenta a 

quantificação desses empreendimentos de acordo com o porte, mas não dá detalhes da 

quantificação de acordo com o ramo de atividade. Para uma adequada discriminação dos 

RSI, seria necessário acesso a dados mais detalhados, que não são fornecidos pela CNI.  
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O Quadro 141 e o Gráfico 47, a seguir, apresentam os portes de todos os 

empreendimentos considerados no perfil traçado pela CNI. 

Quadro 141: Quantidade e Porte das indústrias conforme CNI. 

Porte das indústrias Empreendimentos  % 

Microempresas (até 9 empregados) 32.145 73,8% 

Pequenas empresas (10 a 49 empregados) 9.147 21,0% 

Médias empresas (50 a 249 empregados) 1.873 4,3% 

Grandes empresas (250 ou mais empregados) 392 0,9% 

Total 43.557 100% 

Fonte: CNI, 2018. 

 

Gráfico 47: Porte das indústrias conforme CNI. 
Fonte: CNI, 2018 

A grande maioria dos empreendimentos são do porte de microempresas que 

compõem 73,8% do cadastro, porém é importante destacar que estas microempresas não 

foram consideradas como geradoras de RSI neste diagnóstico por serem muitas vezes 

dispensadas de licenciamento ambiental por não serem consideradas como geradoras de 

resíduos. 

Desta forma, somando os pequenos, médios e grandes empreendimentos 

industriais são cadastrados 11.412 industrias junto à CNI. Como poderemos ver nos 

próximos capítulos, esta contagem é mais elevada que qualquer outra base de dados 

73,8% 
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4,3% 

0,9% 
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sobre a quantidade de indústrias no Estado. Isso se deve à contabilização de setores e 

empreendimentos não estritamente vinculados à indústria que produz RSI. 

Quantificação das indústrias conforme Cadastro da FIEP 

De acordo com o Cadastro das Indústrias, publicado pela Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (FIEP, 2017), o estado conta com 7.317 empresas enquadradas 

como geradoras de RSI. É importante destacar que o cadastro conta com informações 

não apenas da indústria, mas também de setores como os de serviços e comércio. Desse 

modo, foi preciso fazer uma análise e triagem das informações constantes nesse 

cadastro. Foram considerados como geradores de RSI os empreendimentos cuja 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE se enquadrou no grupo das 

indústrias de transformação. 

Foram verificados também alguns problemas de preenchimento das informações 

do banco de dados do cadastro. Essas foram corrigidas sempre que possível, por meio do 

cruzamento de informações disponíveis no próprio cadastro. 

Outra questão relevante é que o cadastro não traz informações sobre o porte dos 

empreendimentos, apenas o número de funcionários de cada empreendimento. O número 

de funcionários, adotando-se o critério da CNI para definição de porte dos 

empreendimentos industriais, permitiu a obtenção de um porte para cada 

empreendimento. O Quadro 142 apresenta os critérios utilizados para obtenção do porte 

de empreendimentos industriais do cadastro da FIEP, considerando o mesmo critério de 

porte adotado pela CNI no Perfil das Indústrias (CNI, 2018) e o Gráfico 48 ilustra a 

porcentagem de empreendimentos com os respectivos portes. 

Quadro 142: Porte das indústrias conforme FIEP. 

Porte Número de empregados Empreendimentos % 

Microempresa (ME) até 9 empregados 1.497 20,5% 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) 10 a 49 empregados 3.928 53,7% 

Empresa de médio porte 50 a 249 empregados 1.539 21,0% 

Grandes empresas 250 ou mais empregados 353 4,8% 

Total 7.317 100% 
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Gráfico 48: Porte das indústrias conforme FIEP. 
Fonte: FIEP, 2017.  

O Quadro 143 e o Gráfico 49 apresentam a contagem de empreendimentos 

geradores de RSI obtidos a partir do Cadastro das Indústrias da FIEP, organizados por 

CNAE e por porte.  

Quadro 143: Empreendimentos geradores de RSI conforme FIEP. 

Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas 
(CNAE) 

Micro Pequenas Médias Grandes Total % 

Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios 

141 500 241 21 903 12,3% 

Produtos alimentícios 133 428 195 67 823 11,2% 

Produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos 

240 426 111 10 787 10,8% 

Produtos de minerais não-
metálicos 

134 418 54 12 618 8,4% 

Produtos de madeira 119 329 131 19 598 8,2% 

Móveis 129 328 110 30 597 8,2% 

Máquinas e equipamentos 103 298 124 17 542 7,4% 

Produtos de borracha e de 
material plástico 

70 239 102 23 434 5,9% 

Produtos químicos 69 162 87 13 331 4,5% 

Impressão e reprodução de 
gravações 

91 125 20 1 237 3,2% 

Veículos automotores, reboques 
e carrocerias 

25 103 57 27 212 2,9% 

20,5% 

53,7% 

21,0% 

4,8% 
Micro
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Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas 
(CNAE) 

Micro Pequenas Médias Grandes Total % 

Produtos diversos 52 92 38 8 190 2,6% 

Celulose, papel e produtos de 
papel 

20 86 56 22 184 2,5% 

Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 

23 77 37 21 158 2,2% 

Produtos têxteis 32 69 36 12 149 2,0% 

Equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos 

29 66 33 12 140 1,9% 

Preparação de couros e 
artefatos de couro, artigos para 

viagem e calçados 
20 53 29 5 107 1,5% 

Metalurgia 15 45 26 7 93 1,3% 

Bebidas 24 33 19 4 80 1,1% 

Manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e 

equipamentos 
13 18 9 2 42 0,6% 

Produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos 

6 12 11 5 34 0,5% 

Outros equipamentos de 
transporte, exceto veículos 

automotores 
8 18 2 1 29 0,4% 

Coque, de produtos derivados do 
petróleo e de biocombustíveis 

1 2 9 14 26 0,3% 

Produtos do fumo 0 1 2 0 3 0,0% 

Total 1.497 3.928 1.539 353 7.317 100% 

 Fonte: FIEP, 2017. 
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Gráfico 49: Empreendimentos geradores de RSI conforme FIEP por atividade. 
Fonte: FIEP, 2017. 

As principais atividades geradoras, de acordo com o número de empreendimentos 

cadastrados, são do ramo de confecção de artigos do vestuário e acessórios (12,3¨%) e 

fabricação de produtos alimentícios (11,2%), fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos (10,8%), fabricação de produtos de minerais não metálicos 

(8,4%), fabricação de produtos de madeira (8,2%), fabricação de móveis (8,2%), 

fabricação de máquina e equipamentos (7,4%), fabricação de produtos de borracha e de 

material plástico (5,9%), fabricação de produtos químicos (4,5%), impressão e reprodução 

de gravações (3,2%) e demais atividades, que quando somadas equivalem a 19,8% do 

total. 

Destaca-se que no cadastro da FIEP não há informações sobre licenciamento dos 

empreendimentos. 
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Quantificação das indústrias conforme licenças ambientais 

A operação de empreendimentos de qualquer gênero no estado do Paraná 

depende de licenciamento do IAP, salvo empreendimento de impacto local instalados em 

municípios que realizem licenciamento próprio. A lista de atividades licenciáveis 

levantadas é apresentada no Quadro 144, a seguir. 

Quadro 144: Atividades geradoras de RSI licenciáveis pelo IAP. 

Atividades 

Alimentos Fabricação de máquinas e equipamentos 

Ind. de material elétrico, eletrônicos e de 
comunicação 

Fabricação de produtos farmacoquímicos e 
farmacêuticos 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de 
tecidos 

Ind. da borracha 

Ind. metalúrgica Ind. química 

Ind. da madeira Ind. de material de transporte 

Ind. diversas Ind. de papel e celulose 

Bebidas Ind. do açúcar e do álcool 

Ind. de produtos de matéria plástica Ind. do couro e peles 

Beneficiamento de minerais não metálicos Ind. do fumo 

Fabricação de instrumentos e materiais para 
uso médico e odontológico e de artigos ópticos 

Recuperação de materiais 

Fonte: IAP, 2018. 

Para quantificação das indústrias conforme licenças foram consideradas tanto 

atividades licenciadas pelo IAP quanto licenciadas pelos municípios, conforme 

apresentado a seguir. 

Licenças expedidas pelo IAP 

O IAP possui um banco de dados com informações sobre licenciamentos 

realizados no estado do Paraná. Para a identificação dos geradores de RSI fez-se um 

levantamento dos empreendimentos licenciados considerando-se apenas as licenças de 

operação ou permissões equivalentes do órgão ambiental. Isso permitiu quantificar os 

empreendimentos de acordo com o tipo de atividade e porte, conforme apresentado no 

Quadro 145 e o Gráfico 50.  
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Quadro 145: Empreendimentos geradores de RSI organizados por atividade e por porte. 

Ramo de atividade Pequeno Médio Grande Excep. Total Total (%) 

Ind. da madeira 923 163 39 4 1129 23,9% 

Ind. diversas 453 158 63 5 679 14,4% 

Ind. metalúrgica 360 170 47 8 585 12,4% 

Alimentos 369 91 50 8 518 11,0% 

Ind. química 226 89 40 10 365 7,7% 

Ind. de produtos de matéria plástica 224 72 28 2 326 6,9% 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos 

234 52 35 3 324 6,9% 

Beneficiamento de minerais não 
metálicos 

156 75 15 1 247 5,2% 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

95 41 7 1 144 3,0% 

Ind. de material elétrico, eletrônicos 
e de comunicação 

45 20 17 4 86 1,8% 

Bebidas 56 13 9 4 82 1,7% 

Ind. de papel e celulose 36 17 11 6 70 1,5% 

Ind. da borracha 29 17 2 1 49 1,0% 

Outras atividades 54 27 22 19 122 2,6% 

Total 3260 1005 385 76 4726 100% 

Total (%) 69,0% 21,3% 8,1% 1,6% 100% 
 

Fonte: IAP, 2018. 
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Gráfico 50: Empreendimentos geradores de RSI do banco de licenças do IAP por atividade. 
Fonte: IAP, 2018. 

O levantamento realizado no banco de licenças do IAP (IAP, 2018), considerando 

as licenças de operação ou permissões equivalentes do órgão ambiental, encontrou 4.726 

empreendimentos geradores de RSI licenciados. Em relação ao banco de licenças do IAP 

é preciso destacar ainda que mais de sete (07) mil licenças foram encontradas, mas 

apenas o número de 4.726 citado corresponde a atividades enquadradas como geradoras 

de RSI. Os demais empreendimentos foram considerados como geradores de RSA ou 

RSU. 

Do total de 4.726 empreendimentos geradores de RSI do banco de licenças do 

IAP, 69,0% dos empreendimentos são de pequeno porte, 21,3% de porte médio, 8,1% de 

grande porte e apenas 1,6% se enquadram no porte excepcional.  

As principais atividades geradoras, de acordo com o número de empreendimentos 

licenciados, são do ramo da indústria da madeira (23,9%), indústrias diversas (14,4%); 

indústria metalúrgica (12,4%), alimentos (11,0%), indústria química (7,7%), indústria de 
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produtos de matéria plástica (6,9%), indústria têxtil, de vestiário, calçados e artefatos de 

tecidos (6,9%), beneficiamento de minerais não metálicos (5,2%), fabricação de máquinas 

e equipamentos (3,0%) e outras atividades que, quando somadas, representam 2,6% do 

total. 

Licenças expedidas por órgãos ambientais municipais  

Conforme abordado nos capítulos anteriores, foi obtida uma relação de todas as 

licenças emitidas pelo IAP. Contudo, a execução de licenciamentos pelas administrações 

municipais, somada a inexistência de um sistema integrado de informações sobre 

licenciamentos no Paraná, foi uma das dificuldades enfrentadas durante a elaboração do 

diagnóstico de RSI.  

Atualmente, existem vinte e oito (28) municípios habilitados a realizar o 

licenciamento ambiental no estado do Paraná, são eles: Araucária, Campo Largo, 

Cascavel, Castro, Clevelândia, Curitiba, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Foz do 

Iguaçu, Guarapuava, Guaratuba, Ipiranga, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Paranavaí, 

Pinhais, Pinhalão, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Alto 

Paraíso, Altônia, Icaraíma, Guaíra, São Jorge do Patrocínio e Terra Roxa. 

Em relação aos municípios citados, foram encaminhados ofícios para dez (10) 

destes municípios, solicitando informações a cerca do licenciamento realizado, tais como 

quantidade de empresas, descrição das atividades, dentre outras informações. Não foi 

enviada solicitação para todos os municípios pois sabe-se que muitos deles não estão 

efetivando o licenciamento. 

O Quadro 146, a seguir, ilustra a situação atual dos vinte e oito (28) municípios do 

estado do Paraná autorizados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA) a 

realizar licenciamento ambiental. 

Quadro 146: Relação de Municípios do Paraná Autorizados pelo CEMA a realizar Licenciamento 
Ambiental. 

Município Nº Ofício Observações 

Cascavel - 
Licenças informadas pelo IAP ao Consórcio. 

Municípios integrados ao sistema de licenciamento 
estadual 

Foz do Iguaçu - 

Guarapuava - 
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Município Nº Ofício Observações 

Londrina - 

Castro 09/2018 

Licenças enviadas pelos municípios ao consórcio 
Fazenda Rio Grande 08/2018 

Pinhais 13/2018 

Quatro Barras 15/2018 

Campo Largo 10/2018 

Informaram que ainda não estão licenciando 

Paranavaí 12/2018 

São José dos Pinhais 16/2018 

Clevelândia - 

Pinhalão - 

Ipiranga - 

Araucária 07/2018 
Não responderam ao ofício, mas realizam 

licenciamento 
Maringá 11/2018 

Ponta Grossa 14/2018 

Alto Paraíso - 

Habilitados para realizar licenciamento em 
Consórcio (CORIPA), porém foi informado pelo 

CORIPA que ainda não estão realizando 
licenciamento 

Altônia - 

Icaraíma - 

Guaíra - 

São Jorge do Patrocínio - 

Terra Roxa - 

Jaguariaíva - 
Estão realizando licenciamento 

Piraquara - 

Diamante do Sul - 
Sem Informação 

Guaratuba - 

Curitiba - 
Não consta na lista dos municípios autorizados 

pelo CEMA, mas realiza licenciamento desde 2004 

Ao todo, foram identificadas 1.790 licenças emitidas pelos municípios de Cascavel, 

Castro, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Pinhais e Quatro 

Barras, as quais foram fornecidas pelo IAP, uma vez que os sistemas destes municípios 

estão interligados ao SGA do IAP. 

Das 1.790 licenças, apenas trezentas e cinquenta e sete (357) são licenças de 

operação (ou autorizações equivalentes) relacionadas à atividades geradoras de RSI, o 

que corresponde a 20% do total de licenças emitidas. As licenças desconsideradas, 

portanto, são licenças prévias, de instalação ou mesmo licenças de atividades 
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classificadas como geradoras de RSU, RSA, RSan, RSM e RCC – que não interessam ao 

presente diagnóstico sobre RSI. 

A relação de licenças emitidas apresentou as seguintes informações: protocolo, 

cadastro, modalidade, atividade, município, validade, nº documento, empreendimento, 

CNPJ, latitude e longitude. Para melhor organizar essa listagem, as atividades descritas 

foram enquadradas de acordo com o padrão de descrição das atividades geradoras de 

RSI licenciáveis do IAP, conforme ilustradas no Quadro 144 anteriormente.  

O Quadro 147 apresenta a contagem de licenças emitidas de acordo com o 

município emissor e a descrição da atividade correspondente e o Gráfico 51 ilustra a 

percentagem dessas atividades, ambos apresentados a seguir. 

É importante salientar que não foram fornecidas informações sobre o porte dos 

empreendimentos. Contudo, considerando que as atividades licenciadas por municípios 

são aquelas que causam ou possam causar impactos no âmbito local, é perfeitamente 

aceitável considerar que tratam-se de atividades de pequeno porte.  
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Quadro 147: Licenças emitidas de acordo com o município emissor e a atividade. 

Descrição atividade Cascavel Castro 
Fazenda 

Rio Grande 
Foz do 
Iguaçu 

Guarapuava Londrina Pinhais 
Quatro 
Barras 

Total 
Total 
(%) 

Ind. de material elétrico, eletrônicos e de 
comunicação 

67 0 0 0 0 0 12 0 79 22,1% 

Ind. metalúrgica 12 5 0 1 0 1 37 1 57 16,0% 

Ind. da madeira 13 1 0 0 8 0 17 1 40 11,2% 

Alimentos 6 0 0 1 6 0 21 3 37 10,4% 

Ind. de produtos de matéria plástica 10 0 0 0 2 0 16 1 29 8,1% 

Beneficiamento de minerais não 
metálicos 

7 2 2 0 13 0 1 2 27 7,6% 

Fabricação de máquinas e equipamentos 0 0 0 0 0 0 20 0 20 5,6% 

Ind. química 0 0 0 2 2 1 14 0 19 5,3% 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos 

4 0 0 0 1 0 8 0 13 3,6% 

Ind. diversas 1 0 0 0 0 0 12 0 13 3,6% 

Bebidas 0 0 0 0 4 0 4 1 9 2,5% 

Ind. de papel e celulose 3 0 0 0 0 0 3 0 6 1,7% 

Ind. da borracha 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0,8% 

Ind. de material de transporte 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0,8% 

Fabricação de produtos farmacoquímicos 
e farmacêuticos 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,3% 

Ind. do couro e peles 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,3% 

Total 124 8 3 4 37 3 169 9 357 100% 

Total (%) 34,7% 2,2% 0,8% 1,1% 10,4% 0,8% 47,3% 2,5% 100%  

Fonte: IAP, 2018. 
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Gráfico 51: Empreendimentos geradores de RSI com licenciamento municipal por atividade. 
Fonte: IAP, 2018. 

As principais atividades geradoras, de acordo com o número de empreendimentos 

licenciados pelos referidos municípios, são do ramo da indústria de material elétrico, 

eletrônicos e de comunicação (21,4%), indústria metalúrgica (15,4%), indústria da 

madeira (10,6%), indústria de alimentos (10,0%), indústria de produtos de matéria plástica 

(7,8%), beneficiamento de minerais não metálicos (7,3%), fabricação de máquinas e 

equipamentos (5,6%), indústria química (3,6%), indústria têxtil, de vestuário, calçados e 

artefatos de tecidos (3,6%), indústrias diversas (3,6%) e demais atividades, que quando 

somadas, equivalem a 10,1% do total. 

Total de empreendimentos licenciados no estado 

A quantificação das indústrias no estado do Paraná, conforme licenças ambientais, 

contemplando tanto as atividades licenciadas pelo IAP (Quadro 145: Empreendimentos 

geradores de RSI organizados por atividade e por porte.) quanto as atividades de impacto 

local licenciadas pelos municípios (Quadro 147: Licenças emitidas de acordo com o 

município emissor e a atividade. e Gráfico 51), são apresentadas no Quadro 148: 
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Empreendimentos geradores de RSI organizados por atividade e por porte - IAP. e 

Gráfico 52, a seguir. 

Quadro 148: Empreendimentos geradores de RSI organizados por atividade e por porte - IAP. 

Ramo de atividade Pequeno Médio Grande Excepcional Total Total (%) 

Ind. da madeira 963 163 39 4 1169 23,0% 

Ind. diversas 690 230 91 7 1018 20,0% 

Ind. metalúrgica 417 170 47 8 642 12,6% 

Alimentos 406 91 50 8 555 10,9% 

Ind. química 245 89 40 10 384 7,6% 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos 

247 52 35 3 337 6,6% 

Beneficiamento de minerais não 
metálicos 

183 75 15 1 274 5,4% 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

130 47 9 1 187 3,7% 

Bebidas 65 13 9 4 91 1,8% 

Ind. de papel e celulose 42 17 11 6 76 1,5% 

Ind. da borracha 32 17 2 1 52 1,0% 

Ind. de produtos de matéria plástica 29 0 0 0 29 0,6% 

Ind. de material de transporte 5 5 7 9 26 0,5% 

Ind. do couro e peles 12 6 5 1 24 0,5% 

Fabricação de produtos 
farmacoquímicos e farmacêuticos 

9 4 5 2 20 0,4% 

Recuperação de materiais 13 3 0 0 16 0,3% 

Ind. do açúcar e do álcool 4 1 3 6 14 0,3% 

Ind. do fumo 1 2 0 1 4 0,1% 

Total 3617 1005 385 76 5083 100% 

Total (%) 71,2% 19,8% 7,6% 1,5% 100%  

Fonte: IAP, 2017. 
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Gráfico 52: Empreendimentos geradores de RSI organizados por atividade e por porte. 
Fonte: IAP, 2018 

Sendo assim, o Paraná conta com 5.083 empreendimentos licenciados, geradores 

de RSI. Desse total, 71,2% dos empreendimentos são de pequeno porte, 19,4% de porte 

médio, 7,6% de grande porte e apenas 1,5% se enquadram no porte excepcional.  

As principais atividades geradoras, de acordo com o número de empreendimentos 

licenciados, são do ramo da indústria da madeira (23,0%), indústrias diversas (20,0%); 

indústria metalúrgica (12,6%), alimentos (10%), indústria química (7,6%), indústria têxtil, 

de vestuário, calçados e artefatos de tecidos (6,6%), beneficiamento de minerais não 

metálicos (5,4%), fabricação de máquinas e equipamentos (3,7%), indústria de material 

elétrico, eletrônicos e de comunicação (3,2%) e demais atividades que, quando somadas, 

equivalem a 6,9% do total. 

Cabe destacar a importância das indústrias química, de materiais de transporte, 

metalúrgica e de alimentos, que são as atividades que contam com o maior número de 

empreendimentos de porte excepcional, gerando assim uma maior quantidade de RSI. 
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Quantificação das indústrias conforme Programa de Estatísticas do Trabalho (PDET) do 
Ministério do Trabalho (RAIS) 

O Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET) do Ministério do 

Trabalho disponibiliza microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Esta 

base contém informações, por município, sobre o número de inscritos no CNPJ, a 

tipologia da atividade preponderante (conforme CNAE) e o número de vínculos 

empregatícios ativos. 

Segundo os microdados obtidos, o estado do Paraná conta com 54.247 

empreendimentos industriais, porém 46.547 delas são microempresas (até 9 

funcionários), e não foram, portanto, contabilizadas como geradoras de RSI. As restantes 

se subdividem em 6.151 (80%) indústrias de porte pequeno (de 10 a 49 funcionários); 

1.306 (17%) de médio porte (entre 50 e 249 funcionários); e 243 (3%) de grande porte 

(mais que 250 funcionários), totalizando 7.700 indústrias. 

Com base nos dados mencionados no ano mais recente de informação (2016), 

obtiveram-se as informações sobre o quantitativo e perfil das indústrias no Paraná 

conforme apresentado no Quadro 149 e no Gráfico 53.  

Quadro 149: Perfil das Indústrias do Paraná de acordo com dados do RAIS. 

Atividade 

Quantidade de Indústrias 
(desconsiderando micro porte) 

Total % 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de 
tecidos 

1402 18,2% 

Ind. diversas 1014 13,2% 

Ind. metalúrgica 887 11,5% 

Alimentos 779 10,1% 

Beneficiamento de minerais não metálicos 755 9,8% 

Fabricação de máquinas e equipamentos 522 6,8% 

Ind. de produtos de matéria plástica 412 5,4% 

Ind. da madeira 376 4,9% 

Ind. química 327 4,2% 

Ind. de material elétrico, eletrônicos e de 
comunicação 

303 3,9% 

Recuperação de materiais 264 3,4% 

Ind. de material de transporte 245 3,2% 
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Atividade 

Quantidade de Indústrias 
(desconsiderando micro porte) 

Total % 

Ind. de papel e celulose 192 2,5% 

Ind. da borracha 107 1,4% 

Ind. do couro e peles 104 1,4% 

Ind. do fumo 11 0,1% 

Total 7700 100% 

Fonte: RAIS, 2016. 

 

Gráfico 53: Contagem de empreendimentos do RAIS 2016 por atividade. 
Fonte: RAIS, 2018. 

Para fins de comparação com as informações do IAP e FIEP observa-se que das 

7.700 empresas declarantes (não considerando empresas de microporte), o ramo 

industrial mais frequente é da indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

com 18,2%, indústrias diversas com 13,2%, indústria metalúrgica com 11,5%, indústria de 

alimentos com 10,1%, beneficiamento de minerais não metálicos com 9,8%, fabricação de 

máquinas e equipamentos (6,8%), indústria de matéria plástica (5,4%), indústria da 

madeira (4,9%) e demais atividades que, quando somadas, equivalem a 20,2% do total. 

18,2% 

13,2% 

11,5% 

10,1% 
9,8% 

6,8% 

5,4% 

4,9% 

20,2% 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e
artefatos de tecidos

Ind. diversas

Ind. metalúrgica

Alimentos

Beneficiamento de minerais não
metálicos

Fabricação de máquinas e
equipamentos

Ind. de produtos de matéria
plástica

Ind. da madeira

Demais atividades



  

 

581 

 
581 

O mapa da Figura 112 apresenta a concentração de estabelecimentos industriais 

geradores de RSI nos municípios do estado. Importante destacar que um total de 

quarenta e cinco (45) municípios não possuem empreendimentos industriais geradores de 

RSI em seu território. 

 

Figura 112: Concentração industrial nos municípios do estado. 
Fonte: RAIS, 2016 
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7.7.2. Análise Comparativa 

Pela análise dos dados sobre atividades industriais no estado do Paraná, tem-se 

uma divergência entre os cadastros da FIEP e da RAIS e fica evidente a existência de 

empreendimentos industriais não licenciados. A seguir, é ilustrado a quantificação das 

indústrias de acordo com a fonte de dados, conforme Quadro 150. 

Quadro 150: Resumo do nº de empresas geradoras de RSI de acordo com a fonte da informação. 

Fonte da informação 
Quantidade de empresas enquadradas como 

geradoras de RSI 

CNI (2018) 11.412 

FIEP (2017) 7.317 

IAP e Municípios (2017) 5083 

RAIS (2016) 7700 

Frente aos diferentes números encontrados sobre empreendimentos industriais no 

estado, optou-se por utilizar as informações da RAIS por serem mais abrangentes, 

possuir detalhamento da atividade industrial desenvolvida e apresentarem dados para 

todos os municípios do estado. Os dados obtidos na RAIS contemplam a localização dos 

empreendimentos, o tipo de atividade desenvolvida de acordo com o CNAE e o número 

de empregados.  

A análise dos dados apresentados demonstra a defasagem de indústrias 

licenciadas com o total de indústrias existentes. E, considerando que as 7.700 indústrias 

selecionadas na RAIS já excluem as microempresas (com até nove (09) funcionários) que 

podem estar sujeitas à dispensa do licenciamento ambiental de acordo com a Resolução 

SEMA 051/2009, cerca de 2.600 empreendimentos industriais encontram-se sem 

licenciamento ambiental no estado. 

7.8. Composição e Geração 

Entre as fontes de dados consultadas tem-se os dados do Inventário de RSI do IAP 

(2016) e o banco de dados do CTF (de 2014 até 2016) os quais possuem informações 

sobre a quantidade de resíduos gerados por atividades industriais. Com microdados da 

RAIS sobre empreendimentos existentes no estado por porte e com os dados de geração 

de resíduos por atividade industrial foi possível elaborar de uma estimativa de composição 
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e geração de RSI no estado do Paraná. A seguir são apresentados os dados de 

composição de RSI baseado no Inventário Estadual e nos dados do CTF para o Paraná. 

7.8.1. Composição e Geração conforme Inventário de RSI do IAP 

As informações do inventário de resíduos sólidos industriais do estado do Paraná 

(IAP, 2016) são autodeclaradas pelos geradores. Tal conjunto de dados foi coletado pelas 

regionais do IAP e organizado pelo Consórcio EnvEx-Engebio juntamente com o IAP. A 

partir desses dados foi possível realizar uma estimativa parcial da geração e cálculo da 

composição dos RSI do estado do Paraná. Cabe ressaltar que foram verificadas uma 

série de inconsistências nos dados levantados e, por esse motivo, foi necessário a 

avaliação e tratamento conforme apresentado a seguir: 

 Durante a etapa de tratamento de dados foram identificados diversos 

problemas de preenchimento como, por exemplo, a declaração inadequada 

ou inexistente de número de CNAE, do porte, do código do resíduo gerado, 

nome do resíduo gerado e classe do resíduo não compatíveis entre si. Em 

alguns casos os códigos de resíduos declarados não eram compatíveis com 

as descrições dos resíduos. Por esse motivo, foi assumido como correto, 

para a categorização e consequente classificação dos resíduos declarados, 

o campo do código do resíduo, e não a descrição; 

 Gerações de resíduos sólidos considerados inverossímeis foram 

descartadas (ex: uma empresa de Piraí do Sul declarou gerar quase 2 

milhões de toneladas de “Escória areia” por ano. Tal geração corresponderia 

a cerca de 20% da geração total de RSI do estado); 

 Nos casos em que o Inventário apresentou apenas código de resíduo ou 

apenas descrição do resíduo, buscou-se completar a informação declarada 

conforme o Anexo II da Resolução CONAMA nº 313/2002; 

 No Inventário, a geração dos resíduos deveria ser declarada utilizando-se a 

unidade “toneladas por ano”. No entanto, diversas outras unidades de 

geração de resíduos foram encontradas, como m², m³ e “unidades”. Sempre 

que as informações disponíveis permitiram identificar nitidamente o tipo de 
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resíduo, as unidades foram convertidas para toneladas por ano. Para 

conversão de m³ em toneladas foram adotadas densidades aproximadas de 

acordo com o tipo de resíduo; já para converter “unidades” (ex.: “326 

unidades de lâmpadas fluorescentes”) em toneladas foram adotados pesos 

aproximados para cada unidade, de acordo com o tipo de resíduo; 

 Considerando que os resíduos declarados com os códigos “D099 – Outros 

resíduos perigosos” e “A099 – Outros resíduos não perigosos” foram os 

mais gerados, decidiu-se avaliar os códigos declarados em função da 

atividade industrial e da descrição de resíduos disponibilizada e, quando 

possível, reclassificá-lo corretamente em código específico de resíduos do 

Conama nº 313/2002; 

 Ainda durante o tratamento de dados foram eliminados resíduos 

enquadrados como RCC, RSA e RSan. 

Considerando os critérios para tratamento dos dados apresentados, foram 

descartadas duzentas e setenta e três (273) entradas de dados, de um total de 2.349 

linhas de dados declaradas, o que representa 11,6% do total inicial. Com isso, restaram 

no banco de dados cento e noventa e quatro (194) empreendimentos diferentes, 

localizados em setenta e nove (79) municípios do estado do Paraná. 

O Quadro 151 apresenta a contagem dos empreendimentos constantes na planilha 

tratada, de acordo com a atividade e o porte.  

Quadro 151: Empreendimentos geradores de RSI com declaração no inventário por ramo de 
atividade e por porte. 

Ramo de atividade Pequeno Médio Grande Excepcional Total % 

Alimentos 8 8 14 16 46 23,7% 

Ind. química 4 8 11 9 32 16,5% 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

1 7 8 7 23 11,9% 

Ind. de material de transporte 0 4 9 6 19 9,8% 

Ind. metalúrgica 2 5 5 4 16 8,2% 

Ind. de papel e celulose 0 0 6 6 12 6,2% 

Ind. da borracha 0 1 6 2 9 4,6% 
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Ramo de atividade Pequeno Médio Grande Excepcional Total % 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos 

1 3 3 1 8 4,1% 

Ind. da madeira 0 3 1 3 7 3,6% 

Recuperação de materiais 2 1 1 1 5 2,6% 

Beneficiamento de minerais não 
metálicos 

1 0 1 2 4 2,1% 

Bebidas 0 0 3 0 3 1,5% 

Ind. diversas 0 1 2 0 3 1,5% 

Fabricação de produtos 
farmacoquímicos e farmacêuticos 

0 1 0 1 2 1,0% 

Ind. do couro e peles 0 0 2 0 2 1,0% 

Ind. do fumo 1 0 1 0 2 1,0% 

Ind. de material elétrico, eletrônicos e 
de comunicação 

0 0 1 0 1 0,5% 

Total 20 42 74 58 194 100,0% 

Total (%) 10,3% 21,6% 38,1% 29,9% 100,0% 

Fonte: IAP, 2017. 

Na Gráfico 54 é apresentado o percentual dos empreendimentos que declararam 

sua geração ao inventário de RSI, por porte. Observa-se que dos cento e noventa e 

quatro (194) empreendimentos, 38,1% são de porte grande, 29,9% de porte excepcional, 

21,6% de porte médio e 10,3% de porte pequeno. 

 

Gráfico 54: Contagem com declaração de empreendimentos por porte. 
Fonte: IAP, 2017. 
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O Gráfico 55 apresenta a proporção de empreendimentos declarantes do inventário 

de RSI por ramo de atividade licenciável pelo IAP.  

 

Gráfico 55: Contagem de empreendimentos do inventário de RSI por atividade. 
Fonte: IAP, 2017. 

Comparando as atividades e portes licenciados (IAP, 2018) com os 

empreendimentos que declararam a geração no Inventário de RSI, constata-se que 

apenas cerca de 4% dos empreendimentos licenciados pelo IAP fizeram declaração de 

geração ao inventário de RSI. Nota-se também que houve relevante representatividade de 

empresas de porte excepcional (76% declararam sua geração), e, apenas uma pequena 

fração de empresas de pequeno porte declarou sua geração de resíduos (menos de 1% 

da quantidade de empresas constantes no cadastro de atividades licenciadas do IAP). 

Nesse sentido, cabe destacar que, de acordo com a experiência da empresa consultora 

em inventários e estudos sobre geração de resíduos, cerca de 80% dos resíduos 

industriais são gerados por empreendimentos de porte grande e excepcional. 

Considerando as empresas declarantes do inventário de RSI, as atividades mais 

representativas são: Alimentos (23,7%), Indústria Química (16,5%), Fabricação de 

máquinas e equipamentos (11,9%), Indústria de material de transporte (9,8%), Indústria 
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metalúrgica (8,2%) e Indústria de papel e celulose (6,2%). Juntas compõem pouco mais 

de 75% das atividades das empresas declarantes do Inventário de RSI. 

De acordo com o banco de licenças do IAP (2018), a Indústria de alimentos, 

indústria química e indústria metalúrgica somam 31,1% dos empreendimentos geradores 

de RSI licenciados. Essas mesmas atividades representam 48,4% dos empreendimentos 

declarantes do inventário de RSI. Esses três (03) ramos estão entre os cinco (05) 

maiores, tanto em relação ao número de empreendimentos licenciados quanto em relação 

ao número de empreendimentos declarantes do Inventário de RSI. 

Considerando o tratamento de dados do inventário de RSI conforme apresentado, 

foi calculada a composição e geração dos resíduos declarados. O Quadro 152 apresenta 

a geração de RSI Classe I e Classe II para cada ramo de atividade licenciável pelo IAP. 

Quadro 152: Geração conforme inventário de RSI, por Ramo de Atividade. 

Ramos de atividade 
Classe I 

(t/ano) 

Classe II 

(t/ano) 

Total 

(t/ano) 

Alimentos 4.271,17 5.221.184,92 5.225.456,09 

Ind. de papel e celulose 1.579,28 2.134.689,35 2.136.268,63 

Ind. da borracha 351,73 1.655.250,64 1.655.602,37 

Ind. metalúrgica 22.630,15 469.353,40 491.983,55 

Fabricação de produtos farmacoquímicos e 
farmacêuticos 

1.241,50 281.844,37 283.085,86 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 1.578,51 183.824,15 185.402,66 

Fabricação de máquinas e equipamentos 14.762,07 53.715,67 68.477,74 

Ind. da madeira 26.342,71 37.073,93 63.416,64 

Ind. de material de transporte 5.328,83 57.209,36 62.538,19 

Ind. química 29.683,07 24.148,60 53.831,66 

Bebidas 80,87 16.103,29 16.184,16 

Beneficiamento de minerais não metálicos 24,75 3.605,95 3.630,70 

Ind. diversas 1.330,90 339,36 1.670,26 

Ind. do couro e peles 86,16 643,90 730,06 

Ind. do fumo 0,60 513,54 514,15 

Ind. de material elétrico, eletrônicos e de comunicação 44,25 310,00 354,25 

Total (t/ano) 109.336,54 10.139.810,43 10.249.146,97 

Total (%) 1,1% 98,9% 100% 

Fonte: IAP, 2017. 
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O Gráfico 56, em seguida, apresenta a proporção percentual de geração declarada 

de resíduos Classe I e Classe II por ramo de atividade licenciável pelo IAP. Considerando 

o total dos empreendimentos, a geração de RSI Classe I corresponde apenas a 1% do 

total gerado. 

 

Gráfico 56: Geração de Resíduos Classe I e Classe II por ramo de atividade. 
Fonte: IAP, 2017. 

A maior parte dos ramos de atividades licenciáveis pelo IAP geram 

majoritariamente RSI Classe II. As exceções são o ramo da Indústria Química, cuja 

geração de resíduos Classe I corresponde a 55,1% da geração total do ramo; e o ramo 

das Indústrias diversas, cuja geração de resíduos Classe I corresponde à 79,7% da 

geração total do ramo.  

O Gráfico 57 e o Gráfico 58 apresentam a composição dos resíduos declarados ao 

inventário de RSI, para resíduos Classe I e Classe II, respectivamente. 
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Gráfico 57: Composição dos Resíduos Classe I declarados no inventário do IAP. 
Fonte: IAP, 2017. 
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de resíduos é predominantemente proveniente da Indústria Química.  
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destinação empregada). No entanto, a maior parte dos resíduos declarados como “D099” 
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Gráfico 58: Composição dos Resíduos Classe II declarados no inventário do IAP. 
Fonte: IAP, 2017. 
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informações sobre o gerenciamento de resíduos ocorre anualmente em formulário de 

Resíduos Sólidos do Relatório de Atividades previsto na Lei 10.165/2000. 

A partir do banco de dados fornecido pelo IBAMA, com dados referentes aos anos 

de 2014 a 2016 com 4.983 declarações, foi possível elaborar uma estimativa de geração 

e composição dos RSI gerados. O Quadro 153 apresenta a geração de RSI Classe I e 

Classe II para cada ramo de atividade. 

Quadro 153: Geração de RSI de acordo com o ramo de atividade. 

Ramos de atividade 
Classe I 
(t/ano) 

Classe II 
(t/ano) 

Total 

(t/ano) 

Indústria Química 60.438,41 9.633.168,46 9.693.606,87 

Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas 11.634,76 6.307.256,20 6.318.890,96 

Indústria de Madeira 1.070,03 3.614.109,91 3.615.179,94 

Indústria de Papel e Celulose 2.819,27 751.941,47 754.760,74 

Indústria Metalúrgica 78.862,12 108.480,74 187.342,86 

Indústrias Diversas 158,66 130.065,16 130.223,82 

Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações 23.817,97 23.714,83 47.532,80 

Indústria Mecânica 3.775,58 35.785,57 39.561,16 

Indústria de Borracha 682,52 31.260,35 31.942,87 

Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos 833,67 21.996,29 22.829,97 

Indústria de Produtos de Matéria Plástica 2.473,32 19.009,73 21.483,05 

Indústria de Couros e Peles 225,05 9.279,52 9.504,56 

Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de 
Tecidos 

976,06 7.991,51 8.967,57 

Total (t/ano) 187.767,42 20.694.059,75 20.881.827,17 

Total (%) 0,9% 99,1% 100% 

Fonte: CTF, 2016. 

O Gráfico 59 apresenta a proporção percentual de geração declarada de resíduos 

Classe I e Classe II por ramo de atividade. Apenas 0,9% dos RSI declarados são 

perigosos, resultado equivalente ao obtido com os dados do Inventário de RSI do IAP. 
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Gráfico 59: Geração de Resíduos Classe I e Classe II por ramo de atividade. 
Fonte: CTF, 2016. 
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O Gráfico 60 e o Gráfico 61 apresentam a composição dos resíduos declarados ao 

CTF entre 2014 e 2016, Classe I e Classe II, respectivamente. Cabe ressaltar que a 

nomenclatura dos RSI apresentada nesses gráficos não é equivalente à nomenclatura 

definida no CONAMA nº 313/2002, utilizada pelo IAP. Isso se deve ao fato de que o 

IBAMA utiliza a nomenclatura definida em sua Instrução Normativa Nº 13, de 18 de 

Dezembro de 2012, mais especificamente no Anexo chamado de Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos.  

 

Gráfico 60: Composição dos Resíduos Classe I declarados no inventário do CTF. 
Fonte: CTF, 2016. 
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acumuladores elétricos à base de chumbo e seus resíduos (7,4%). Esses resíduos 

compõem 53,2% do total de RSI Classe I declarado ao CTF em 2016. 

 

 

Gráfico 61: Composição dos Resíduos Classe II declarados no inventário do CTF. 
Fonte: CTF, 2016 

Os RSI Classe II mais frequentes no CTF foram a vinhaça (33,1%); seguido de 

resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira (18,2%), lodos provenientes da 

lavagem e limpeza (16,9%). Esses resíduos compõem 68,2% do total de RSI classe II 

declarado ao CTF. 

Uma tentativa de comparação entre os códigos e nomenclaturas utilizadas no 

inventário de RSI do IAP (CONAMA nº 313/2002) e no CTF (Lista Brasileira de Resíduos 

Sólidos) foi feita. No entanto, o resultado foi pouco informativo, visto que em muitos casos 

foi necessário aplicar a nomenclatura genérica “outros resíduos”. Dessa forma, ficou 

explícita a incompatibilidade entre as duas formas de nomear os tipos de RSI gerados. 
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7.8.3. Comparação entre as informações de geração do IAP e CTF 

Das informações de geração de RSI contidas no inventário do IAP (IAP, 2016), a 

principal limitação encontrada reside na pequena quantidade de indústrias que fizeram a 

declaração de geração de resíduos. Constatou-se que apenas cerca de 4% dos 

empreendimentos licenciados pelo IAP fizeram declaração de geração ao inventário de 

RSI, número pequeno que não contempla representantes dos diferentes portes para os 

diversos ramos de atividades. Contudo, nota-se que houve relevante representatividade 

de empresas de porte excepcional (76% declararam sua geração de RSI). Cabe destacar 

que, de acordo com a experiência das empresas consultoras em inventários e estudos 

sobre geração de resíduos, cerca de 80% dos resíduos industriais são gerados por 

empreendimentos de porte grande e excepcional. 

Alguns aspectos do banco de dados do IBAMA dificultaram a análise e o 

aproveitamento dos dados, o banco de declarações de geração de resíduos do CTF não 

apresenta porte dos empreendimentos, não indica o município de localização do 

empreendimento e a codificação de resíduos empregada pelo CTF difere da codificação 

utilizada pelo IAP. 

7.8.4. Estimativa de Geração de RSI no Estado do Paraná 

Para estimar a geração total de RSI no estado utilizou-se a base da dados de 

empreendimentos industriais da RAIS, que possui maior abrangência e pode ser avaliada 

por município, contemplando todos os municípios do estado. Especificamente quanto a 

geração de resíduos, foi utilizada a base de dados do CTF, também por ser mais 

abrangente, com maior número de empreendimentos respondentes ao cadastro. 

A partir dos dados do CTF por tipo de empreendimento gerador, foi estabelecida 

uma taxa de geração de resíduos Classe I e Classe II por tipo e porte de atividade 

industrial, a partir das taxas foram estimadas as quantidades de resíduos geradas para o 

total de empreendimentos do mesmo setor industrial e ao final somadas todas as 

gerações para estabelecer a estimativa total de geração de RSI no estado. O Quadro 154 

apresenta as taxas de geração de acordo com os dados obtidos no CTF. 
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Quadro 154: Taxa de geração de resíduos Classe I e Classe II por ramo de atividade e porte do 
empreendimento. 

Ramo de atividade 

Taxa de geração  

Classe I (t/ano) 

Taxa de geração  

Classe II (t/ano) 

Pequeno Médio Grande Pequeno Médio Grande 

Alimentos 4,33 25,09 65,81 4.295,59 24.916,41 65.355,75 

Bebidas 4,33 25,09 65,81 4.295,59 24.916,41 65.355,75 

Ind. do fumo 0,41 2,40 6,29 171,57 995,16 2.610,32 

Ind. têxtil, de vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos 

6,38 36,98 97,00 30,20 175,20 459,56 

Ind. do couro e peles 8,71 50,52 132,52 800,45 4.642,97 12.178,51 

Ind. da madeira 1,64 9,49 24,90 4.809,75 27.898,77 73.178,46 

Ind. de papel e celulose 3,17 18,41 48,29 2.250,24 13.052,44 34.236,54 

Ind. do açúcar e do álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ind. química 299,65 1.738,11 4.559,07 6.649,86 38.572,28 101.175,08 

Fabricação de produtos 
farmacoquímicos e farmacêuticos 

299,65 1.738,11 4.559,07 6.649,86 38.572,28 101.175,08 

Ind. da borracha 1,99 11,52 30,22 240,37 1.394,24 3.657,10 

Ind. de produtos de matéria plástica 3,85 22,34 58,59 35,95 208,52 546,94 

Beneficiamento de minerais não 
metálicos 

4,24 24,61 64,56 66,08 383,32 1.005,45 

Ind. metalúrgica 90,55 525,23 1.377,69 541,95 3.143,54 8.245,50 

Ind. de material elétrico, eletrônicos 
e de comunicação 

38,81 225,09 590,40 80,11 464,68 1.218,86 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

6,82 39,57 103,79 146,30 848,60 2.225,88 

Ind. de material de transporte 24,61 142,75 374,44 333,46 1.934,22 5.073,47 

Ind. diversas 0,25 1,47 3,85 222,71 1.291,84 3.388,49 

Recuperação de materiais 0,03 0,15 0,39 3,10 18,00 47,21 

O Quadro 155, a seguir, apresenta a estimativa de geração de resíduos Classe I e 

Classe II por ramo de atividade industrial, calculada a partir da taxa de geração de 

resíduos apresentada no Quadro 154 acima e na quantidade de indústrias do ramo. O 

ramo industrial responsável pela maior geração de resíduos é o de alimentos e bebidas, 

seguido pela indústria química, indústria da madeira e indústria de papel e celulose. A 

indústria têxtil apesar de ser o ramo com maior número de indústrias é o décimo na 

geração de resíduos. A indústria química é a maior geradora de resíduos Classe I – 

Perigosos e também a segunda maior geradora de resíduos no total. 
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Quadro 155: Estimativa de geração de RSI por ramo de atividade industrial. 

Ramo de Atividade 
Quantidade 

de Indústrias 

Geração (t/ano) 

Classe I Classe II Total 

Alimentos e Bebidas 779 8.924,17 8.862.778,55 8.871.702,73 

Ind. química 327 305.499,35 6.779.655,98 7.085.155,32 

Ind. da madeira 376 1.577,67 4.636.735,80 4.638.313,46 

Ind. de papel e celulose 192 2.076,80 1.472.294,09 1.474.370,88 

Ind. metalúrgica 887 131.927,10 789.587,27 921.514,37 

Ind. diversas 1014 553,89 487.378,89 487.932,79 

Ind. de material de transporte 245 20.101,04 272.356,68 292.457,73 

Ind. do couro e peles 104 2.486,58 228.514,89 231.001,46 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

522 7.995,63 171.471,36 179.466,99 

Ind. têxtil, de vestuário, 
calçados e artefatos de tecidos 

1402 20.113,70 95.292,05 115.405,75 

Ind. de material elétrico, 
eletrônicos e de comunicação 

303 33.824,04 69.828,17 103.652,20 

Beneficiamento de minerais 
não metálicos 

755 4.783,75 74.502,60 79.286,35 

Ind. da borracha 107 402,13 48.662,14 49.064,27 

Ind. de produtos de matéria 
plástica 

412 3.774,40 35.232,12 39.006,52 

Ind. do fumo 11 12,42 5.149,58 5.161,99 

Recuperação de materiais 264 11,12 1.354,37 1.365,49 

Total 7700 544.063,78 24.030.794,52 24.574.858,29 

O Gráfico 62 apresenta a distribuição percentual da geração de RSI apresentada 

no Quadro 155. 



  

 

598 

 
598 

 

Gráfico 62: Distribuição percentual da geração de RSI por ramo de atividade. 

Por fim, o Quadro 156 apresenta a estimativa de geração total de RSI no estado, 

chegando a cerca de 24 milhões de toneladas ao ano, sendo a composição aproximada 

de 98% de resíduos não perigosos e 2% de resíduos perigosos. 

Quadro 156: Estimativa de geração de RSI para o Paraná.  

Classe Geração (t/ano) % 

Classe I 544.063,78 2,21% 

Classe II 24.030.794,52 97,79% 

Total 24.574.858,29 100% 

A partir dos dados da RAIS com a localização dos empreendimentos e das taxas 

obtidas para cada porte de indústria foi possível espacializar a geração de RSI no estado, 

conforme apresentado na Figura 113 a seguir. As maiores gerações estão concentradas 

nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. 
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Figura 113: Distribuição da geração de RSI no Paraná 

7.9. Coleta e Transporte 

A coleta e o transporte dos resíduos sólidos industriais são realizados 

principalmente por empresas de transporte de resíduos, licenciadas para desenvolvimento 

destas atividades e contratadas pelos geradores. 

As principais empresas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

industriais estão localizadas próximas aos grandes centros urbanos, fortemente 
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concentradas na região metropolitana de Curitiba, o que impõe a necessidade de 

transporte de resíduos em grandes distâncias, principalmente para os empreendimentos 

industriais localizados na região centro-oeste do estado. 

Para controlar a movimentação de resíduos no estado o IAP está implementando o 

Sistema de Movimentação de Resíduos para registro e controle das informações em 

relação ao transporte de resíduos. Como a implementação desse sistema de informações 

é recente, não foi possível obter dados estatísticos dessas atividades.  

7.10. Tratamento e Disposição Final 

Para levantamento de informações sobre tratamento e disposição final dos RSI 

foram consultadas duas fontes principais: o sistema do banco de licenças do IAP e o 

inventário de RSI do IAP. As informações obtidas de cada fonte são apresentadas a 

seguir. 

7.10.1. Tratamentos e disposições finais licenciadas 

Em relação às Unidades de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos 

Industriais existentes no Estado, foi realizado um levantamento a partir dos dados 

disponíveis no banco de dados do IAP em agosto de 2017. Os códigos utilizados para a 

classificação do tratamento e destino final seguem a Resolução Conama nº 313 de 29 de 

Outubro de 2002, conforme apresentado no Quadro 157. 

 Quadro 157: Códigos de Tratamento. 

Código  Tratamento 

T01 Incinerador  

T02  Incinerador de Câmara  

T05  Queima a céu aberto 

T06  Detonação  

T07  Oxidação de cianetos  

T08  Encapsulamento/fixação química ou solidificação  

T09 Oxidação química 

T10  Precipitação  

T11  Detoxificação 

T12  Neutralização 
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Código  Tratamento 

T13  Adsorção 

T15 Tratamento biológico 

T16  Compostagem 

T17  Secagem 

T18  “Landfarming” 

T19  Plasma térmico 

T34  Outros tratamentos (especificar) 

Fonte: Resolução Conama nº 313, 2002. 

O Quadro 158 apresenta os códigos de Reutilização / Reciclagem/ Recuperação de 

acordo com a Resolução Conama nº 313/2002. 

Quadro 158: Códigos de Reutilização/Reciclagem/Recuperação. 

Código  Reutilização/reciclagem/recuperação 

R01  Utilização em forno industrial (exceto em fornos de cimento) 

R02 Utilização em caldeira 

R03 Coprocessamento em fornos de cimento 

R04 Formulação de “blend” de resíduos 

R05 Utilização em formulação de micronutrientes 

R06 Incorporação em solo agrícola 

R07 Fertirrigação 

R08 Ração animal 

R09 Reprocessamento de solventes 

R10 Re-refino de óleo 

R11 Reprocessamento de óleo 

R12 Sucateiros intermediários 

R13 Reutilização/reciclagem/recuperação internas 

R99 Outras formas de reutilização/reciclagem/ recuperação (especificar) 

R99-A* Trituração e Descaracterização Uso Próprio 

R99-B* Trituração e Descaracterização de Terceiros  

Fonte: Resolução CONAMA 313, 2002. 
*Códigos complementares à Resolução Conama nº 313/2002. 

Os códigos R99-A e R99-B não constam na Resolução Conama nº 313/2002, 

porém foram inseridos no Quadro 158 a fim de especificar as atividades existentes 

licenciadas de Trituração e Descaracterização Uso Próprio e, Trituração e 

Descaracterização de Terceiros, respectivamente. 
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O Quadro 159 apresenta os códigos de destino final de acordo com a Resolução 

Conama nº 313/2002. 

Quadro 159: Códigos de Destino Final. 

Código Destino final 

B01 Infiltração no solo 

B02 Aterro Municipal 

B03 Aterro Industrial Próprio 

B04 Aterro Industrial Terceiros 

B05 Lixão Municipal 

B06 Lixão Particular 

B20 Rede de Esgoto 

B30 Outras (especificar) 

B30-A* Aterro Controlado Municipal 

B30-C* Aterro Sanitário Privado 

X10* 
Armazenamento Temporário e 

Transbordo 

*Códigos complementares à Resolução Conama nº 313/2002. 
Fonte: Resolução CONAMA 313, 2002. 

Os códigos B30-A, B30-C e X10 não constam na Resolução Conama nº 313/2002, 

porém foram inseridos no Quadro 159 a fim de especificar as atividades existentes 

licenciadas de Aterro Sanitário Privado e Armazenamento Temporário e Transbordo, 

respectivamente. 

Após o tratamento dos dados, restaram no banco de dados sessenta (60) 

empreendimentos, que estão licenciados para recepção de RSI, dos quais vinte e seis 

(26) são unidades somente para armazenamento temporário e transbordo de resíduos 

sólidos. 

O Quadro 160 a seguir, apresenta a quantidade de unidades de armazenamento 

temporário e transbordo, de tratamento e disposição final e o Gráfico 63 o total de 

unidades por tipo de atividade. 

Quadro 160: Unidades de armazenamento temporário e transbordo, de tratamento e disposição 
final. 

Código Unidades Quantidade 

X10 / T16 
Armazenamento Temporário, Transbordo e 

Compostagem 
1 



  

 

603 

 
603 

Código Unidades Quantidade 

B03 / T16 Aterro Industrial e Compostagem 1 

B03 / T16 Aterro Industrial Próprio e Compostagem 1 

B02 /R13 Aterro Municipal / Reciclagem 1 

B02 Aterro Sanitário Municipal 1 

T15 Tratamento Biológico 1 

R99 Trituração e Descaracterização para Terceiros 1 

R99 Trituração e Descaracterização para Uso Próprio 1 

B04 Aterro Industrial de Terceiros 2 

B03 Aterro Industrial Próprio  2 

B02 Aterro Municipal 2 

R03 Coprocessamento em fornos de cimento 2 

R04 Formulação de “blend” de resíduos 3 

T16 Compostagem 4 

T16 Reciclagem 4 

B30 C Aterro Sanitário Privado 8 

X10 Armaz. Temp. e transbordo de resíduos sólidos 26 

Total 60 

Fonte: IAP, 2017. 

 

Gráfico 63: Total de Unidades de armazenamento temporário e transbordo, de tratamento e 
disposição final. 
Fonte: IAP, 2017. 
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O Quadro 161, o Quadro 162 e o Quadro 163 apresentam, respectivamente, a 

relação dos empreendimentos licenciados para armazenamento temporário e transbordo, 

tratamento e reciclagem e disposição final de resíduos sólidos. Os empreendimentos 

listados foram indicados pelos geradores no inventário estadual como destino para algum 

tipo de resíduo gerado no seu processo produtivo. 
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Quadro 161: Relação de empreendimentos licenciados para armazenamento temporário e transbordo de resíduos sólidos. 

Armazenamento temporário e transbordo de resíduos sólidos (Código X10) 

LO CPF/CNPJ Nome/Razão Social Município 

125785 10.331.970/0001-23 AMAZÔNIA GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. Balsa Nova 

129637 19.507.372/0001-37 GLOBAL SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA. Balsa Nova 

121888 78.768.116/0001-62 ALEIXO KSM RECICLADORA LTDA Colombo 

127801 02.339.025/0001-40 NIVALDO CAPOSSI & CIA LTDA - ME Colombo 

126718 11.228.733/0001-02 FUTURA RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Curitiba 

125243 78.781.648/0001-30 GUSTAVO ANTONIO LINZMAYER Curitiba 

119679 07.533.186/0001-93 OVERVIEW RECICLAGEM LTDA ME Curitiba 

117984 11.581.612/0001-31 CELUS AMBIENTAL LTDA. Fazenda Rio Grande 

125215 21.572.781/0001-69 AMBIENTAL BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - ME Mandirituba 

118588 20.984.420/0001-67 ANTONIO VANDERLEI HOPATA Mandirituba 

127363 82.446.394/0019-08 RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Mandirituba 

15856 04.218.868/0001-13 TABORDA AMBIENTAL BRASIL LTDA. Mandirituba 

117361 16.892.094/0001-90 ECOIMPACTO AMBIENTAL LTDA - EPP Maringá 

33937 04.647.090/0005-91 
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIO 

DE CHAPECO (CETRIC) 
Pato Branco 

121278 13.157.214/0002-07 ZERO RESIDUOS LTDA. Ponta Grossa 

128070 05.689.924/0001-60 SIRLEI O. CIRELLI - EIRELI - ME Ribeirão Claro 

128501 27.714.992/0001-75 PLASTI SANTOS RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI - ME São José dos Pinhais 

128153 82.064.882/0001-13 XIBIU COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA. São José dos Pinhais 

123184 77.752.293/0088-49 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR São Miguel do Iguaçu 

126627 01.613.167/0001-90 MUNICIPIO DE TAMARANA Tamarana 
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Armazenamento temporário e transbordo de resíduos sólidos (Código X10) 

LO CPF/CNPJ Nome/Razão Social Município 

134086 25.100.675/0001-33 S.LICHESKITRANSPORTES - ME Telêmaco Borba 

117986 77.060.754/0001-61 MINERAÇÃO BOCAIUVA LIMITADA - EPP. Tunas do Paraná 

127282 78.279.973/0001-07 MUNICIPIO DE TURVO Turvo 

Fonte: IAP, 2017. 

Quadro 162: Relação de empreendimentos licenciados para tratamento de resíduos sólidos. 

Tratamento  

LO CPF/CNPJ Nome/Razão Social Município Tratamento 
Código Res. 
CONAMA nº 

313/2002 

6669 00.495.409/0001-26 ESTAÇOFER COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA. Araucária Compostagem T16 

129637 19.507.372/0001-37 GLOBAL SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA. Balsa Nova Compostagem T16 

133741 76.098.219/0041-24 COOPAVEL  COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Cascavel Compostagem T16 

30354 00.974.731/0011-00 
FRANGOS PIONEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA. 
Joaquim Távora Compostagem T16 

33529 84.824.374/0001-11 
HUMORGAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA EPP 
Londrina Compostagem T16 

30855 05.004.951/0001-52 KOSSATZ AGRICULTURA LTDA. Ponta Grossa Compostagem T16 

129136 637.851.456-91 PAULO ROBERTO PEREIRA 
Siqueira 
Campos 

Compostagem T16 

45660 76.630.573/0002-41 CIA DE CIMENTO ITAMBÉ Balsa Nova 
Coprocessamento em 

fornos de cimento 
R03 

12012 01.637.895/0106-00 VOTORANTIM CIMENTOS S/A 
Rio Branco do 

Sul 
Coprocessamento em 

fornos de cimento 
R03 

126620 76.484.013/0001-45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR Cianorte Trituração e R99 
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Tratamento  

LO CPF/CNPJ Nome/Razão Social Município Tratamento 
Código Res. 
CONAMA nº 

313/2002 

Descaracterização de 
Resíduos para 

Terceiros 

47541 13.157.214/0001-18  ZERO RESIDUOS LTDA. Ponta Grossa 

Trituração e 
Descaracterização de 

Resíduos para 
Terceiros 

R99 

8073 05.046.646/0001-23 PROCESSA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. Colombo 
Formulação de “blend” 

de resíduos 
R04 

132540 26.116.540/0001-29 
BRAS BLEND AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA - ME 
Pinhais 

Formulação de “blend” 
de resíduos 

R04 

129143 73.335.929/0001-45 COMÉRCIO DE TINTAS PIQUIRI LTDA. Pinhais 
Formulação de “blend” 

de resíduos 
R04 

29180 03.147.393/0015-54 ESTRE AMBIENTAL S/A 
Fazenda Rio 

Grande 
Tratamento Biológico T15 

133249 75.654.574/0001-82 Município de Irati Irati Reciclagem R13 

128074 04.250.385/0001-04 
RECITHINNER - RECICLAGEM DE THINNER E SOLVENTES 

LTDA. 
Joaquim Távora Reciclagem R13 

26146 05.842.274/0001-41 
COOP. DE SELEÇÃO DE MAT. RECICLÁVEIS E PREST. DE 

SERVIÇOS DE PARANAVAÍ 
Paranavaí Reciclagem R13 

126127 04.891.871/0001-01 
LIPOPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM 

LTDA 
São José dos 

Pinhais 
Reciclagem R13 

120998 00.679.427/0020-20 AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Ortigueira Compostagem T16 

34401 89.637.490/0165-72 KLABIN S.A. Ortigueira Compostagem T16 

Fonte: IAP, 2017. 
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Quadro 163: Relação de empreendimentos licenciados para disposição final de resíduos sólidos. 

Disposição Final 

LO CPF/CNPJ Nome/Razão Social Município Tratamento 
Código Res. 
CONAMA nº 

313/2002 

22389 05.465.327/0001-52 TERRA NORTE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. Apucarana Aterro Industrial de Terceiros B04 

126530 95.391.876/0001-12 SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A Assaí Aterro Sanitário Privado B30 C 

31544 07.911.409/0001-09 Paraná Ambiental Gestão Global de Resíduos LTDA Cascavel Aterro Sanitário Privado B30 C 

125171 03.040.285/0001-82 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA. Dois Vizinhos Aterro Sanitário Privado B30 C 

30287 13.683.618/0001-17 
Baldissera Central de Tratamento de resíduos sólidos, 

Industriais e comerciais LTDA 
Guarapuava Aterro Sanitário Privado B30 C 

28157 07.151.208/0001-50 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
Nova Esperança 

do Sudoeste 
Aterro Sanitário Privado B30 C 

110350 33.000.167/0496-23 Industrialização do Xisto - Petrobrás - SIX 
São Mateus do 

Sul 
Aterro Sanitário Privado B30 C 

126354 08.738.827/0001-09 
AMBIENTAL SUL BRASIL - CENTRAL REGIONAL DE 

TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME 
Sarandi Aterro Sanitário Privado B30 C 

132030 82.326.828/0001-07 LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA E CIA LTDA União da Vitória Aterro Sanitário Privado B30 C 

127695 76.950.070/0001-72 PREFEITURA 
Campina da 

Lagoa 
Aterro controlado Municipal B30 A 

125527 76.975.259/0001-10 Município de São Pedro do Paraná 
São Pedro do 

Paraná 
Aterro controlado Municipal B30 A 

14689 03.730.493/0001-03 Ecológica Destinação de Resíduos Industriais Contenda Aterro Industrial de Terceiros B04 

24302 77.887.917/0001-84 SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE Guarapuava Aterro Industrial Próprio B04 

121056 60.820.198/0002-62 CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA Figueira Aterro Industrial Próprio B03 
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Disposição Final 

LO CPF/CNPJ Nome/Razão Social Município Tratamento 
Código Res. 
CONAMA nº 

313/2002 

30950 08.988.218/0001-08 IBERSUL INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA 
Quedas do 

Iguaçu 
Aterro Industrial Próprio B03 

132613 75.788.349/0001-39 Município de Japurá Japurá Aterro Municipal B02 

129986 75.680.025/0001-82 Município de Palmital Palmital Aterro Municipal B02 

127106 01.612.444/0001-40 MUNICIPIO DE PEROBAL Perobal Aterro Municipal B02 

121635 75.371.401/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR Roncador Aterro Municipal B02 

8479 40.263.170/0009-30 ESSENCIS Curitiba Aterro Industrial de Terceiros B04 

133249 75.654.574/0001-82 Município de Irati Irati Aterro Municipal B02 

120998 00.679.427/0020-20 AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Ortigueira Aterro Industrial Próprio B03 

34401 89.637.490/0165-72 KLABIN S.A. Ortigueira Aterro Industrial Próprio B03 

Fonte: IAP, 2017. 
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7.10.2. Tratamentos e disposições em licenciamento 

As informações a seguir são provenientes do banco de licenças do IAP e foram 

levantadas para que o presente diagnóstico contemple os possíveis futuros 

empreendimentos relacionados aos resíduos sólidos que poderão ser implantados no 

Estado do Paraná em curto e médio prazo. Em relação às Unidades de Tratamento e 

Destino Final de Resíduos Sólidos Industriais em processo de licenciamento no Estado, 

foi realizado um levantamento a partir dos dados disponíveis no banco de dados do IAP, 

por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e pelo Sistema de Licenciamento e 

Fiscalização Ambiental (SIA). O Quadro 164 e o Quadro 165 apresentam o cadastro dos 

empreendimentos que estão em processo de licenciamento para tratamento e disposição 

final de resíduos sólidos, no SGA e SIA, respectivamente. 
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Quadro 164: Empreendimentos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos que estão em processo de licenciamento no SGA. 

Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ Nome/Razão Social Atividade Específica Porte Município Endereço 

LI 131270 15/09/2019 10.734.896/0001-96 

CDTA - CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS 
AMBIENTAIS LTDA 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
e acondicionamento de resíduos sólidos não 
perigosos para fins de tratamento in loco e 

envio para destinação final 

Excepcional Araucária 
Estrada rural Rio 
Verde abaixo, s/n 

-  - 

LI 128853 05/08/2019 514.627.299-91 
LUIZ FERNANDO 

ZILIOTTO 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
e acondicionamento de resíduos sólidos não 
perigosos para fins de tratamento in loco e 

envio para destinação final 

Médio 
São José 

dos Pinhais 

Rua Arcídio 
Claudino 

Barbosa, 20997 - 
Agaraú - 

LI 137134 15/01/2020 28.606.870/0001-28 
PAULO DEOCLIDES 

CAMERA-ME 
Co-processamento de resíduos sólidos Pequeno 

Enéas 
Marques 

LINHA RIO 
GAMELA, S/N -  - 

LP 120528 20/01/2019 25.068.154/0001-46 

A.G.L. COMERCIO 
DE PLASTICOS 

LTDA - ME 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
e acondicionamento de resíduos sólidos não 

perigosos para fins de tratamento e destinação 
final in loco 

Pequeno 
Francisco 

Alves 

Rodovia BR 272 - 
Sentido Francisco 

Alves - Guaíra, 
s/n - Zona Rural - 
Antigo Laticinio 

Pastorinha 

LP 133741 16/11/2018 76.098.219/0041-24 

COOPAVEL 
COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL 

Compostagem de resíduos orgânicos 
industriais 

Médio Cascavel 

Rodovia BR-277, 
0 - Cascavel 

Velho - Distrito 
Industrial 

LP 137404 18/02/2020 29.122.434/0001-46 

EDIRLEI DE P. SILVA 
E CLEVERTON 

OLIVEIRA 
MATERIAIS 

METALICOS LTDA - 
ME 

Reciclagem de resíduos não perigosos Pequeno 
São José 

dos Pinhais 

Rua Aloísio 
Barros, 366 - 

Guatupê - 

LP 123467 25/04/2019 25.975.550/0001-57 VALDECIR BRICH 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
e acondicionamento de resíduos sólidos não 
perigosos para fins de tratamento in loco e 

envio para destinação final 

Pequeno 
Bocaiúva do 

Sul 
BRO PALMITAL, 
S/N - PALMITAL 

LP 137014 26/01/2020 27.851.308/0001-05 

WIRE ONE 
RECYCLING 

COMERCIO DE 
METAIS LTDA - ME 

Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
e acondicionamento de resíduos sólidos não 
perigosos para fins de tratamento in loco e 
envio para destinação final, Trituração de 
resíduos não perigosos, Reciclagem de 

Pequeno 
São José 

dos Pinhais 
ROD BR 376, 

31415 - Contenda 
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Tipo 
Nº 

Licença 
Data 

Validade 
CPF/CNPJ Nome/Razão Social Atividade Específica Porte Município Endereço 

resíduos não perigosos 

RLI 128061 01/07/2019 83.073.536/0001-64 
SERRANA 

ENGENHARIA LTDA 
Aterro de resíduos classe I, Aterro sanitário Médio Itambé 

Lotes n° 358-
Rem, - - Gleba 
RibeirÃ&pound 

LP 42109 20/07/2019 10.828.293/0001-53 

EFICIENCIA 
AMBIENTAL COLETA 
DE RESIDUOS LTDA 

Central de tratamento de resíduos classe I e II 
 

Guarapuava 
 

Fonte: IAP, 2017. 

Quadro 165: Empreendimentos que estão em processo de licenciamento para tratamento e disposição final de resíduos sólidos pelo SIA. 

Tipo Protocolo Validade CPF/CNPJ Nome/Razão Social Atividade Específica Município 

LI 133685499 09/05/2018 81.189.227/0001-29 IRMÃOS KREFTA LTDA ME 
Coleta, reciclagem, destinação e comercialização de 

resíduos sólidos perigosos 
Foz do Iguaçu/PR 

LP 145408741 15/05/2018 82.528.324/0001-61 
PALMEIRA AMBIENTAL 

LTDA 
Barracão para triagem, armazenamento de resíduos 

industriais (Classe II) e sede administrativa 
Ponta Grossa/PR 

LP 143911233 04/05/2018 13.157.214/0002-07 
ZERO RESÍDUOS LTDA - 

FILIAL 
Tratamento térmico por gaseificação e evaporação de 

resíduos 
Ponta Grossa/PR 

Fonte: IAP, 2017.
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7.10.3. Tratamentos e disposições finais mais utilizadas 

As informações a seguir se referem ao inventário de RSI (IAP, 2017), no qual as 

empresas declarantes, além de fornecerem informações sobre a geração e composição 

dos resíduos sólidos, forneceram também informações sobre a destinação dada a 

esses resíduos. O Quadro 166 e o Quadro 167 apresentam a quantidade encaminhada 

para cada tipo de destino. 

Quadro 166: Destinação dos RSI Classe I. 

Nome da Destinação Classe I 
(conforme código CONAMA nº 

313/2002) 

Geração Classe I 
declarada 2016 (t/ano) 

Geração Classe I 
declarada 2016 (%) 

Aterro Industrial Próprio 34.068,90  31,2% 

Aterro Industrial Terceiros 27.203,43  24,9% 

Outras formas de 
reutilização/reciclagem/recuperação 
(especificar) 

26.096,96  23,9% 

Coprocessamento em fornos de cimento 4.708,49  4,3% 

Incinerador de Câmara 4.549,61  4,2% 

Reutilização/reciclagem/recuperação 
internas 

3.072,00  2,8% 

Sucateiros intermediários 2.590,54  2,4% 

Utilização em forno industrial (exceto em 
fornos de cimento) 

2.200,02  2,0% 

Demais destinos 4.293,64 4,4% 

Fonte: IAP, 2016. 

Quadro 167: Destinação dos RSI Classe II. 

Nome da Destinação Classe II 
(conforme código CONAMA nº 

313/2002) 

Geração Classe II 
declarada 2016 (t/ano) 

Geração Classe II 
declarada 2016 (%) 

Utilização em caldeira 2.690.197,99  26,7% 

Fertirrigação 1.923.053,11  19,1% 

Outras formas de 
reutilização/reciclagem/recuperação 
(especificar) 

1.917.362,98  19,0% 

Sucateiros intermediários 1.722.692,71  17,1% 

Incorporação em solo agrícola 578.796,92  5,7% 

Não declarado 432.880,87  4,3% 
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Nome da Destinação Classe II 
(conforme código CONAMA nº 

313/2002) 

Geração Classe II 
declarada 2016 (t/ano) 

Geração Classe II 
declarada 2016 (%) 

Reutilização/reciclagem/recuperação 
internas 

299.558,58  3,0% 

Aterro Industrial Terceiros 195.768,96  1,9% 

Compostagem 83.841,19  0,8% 

Aterro Industrial Próprio 78.265,00 0,8% 

Demais destinos 161.984,91 1,6% 

Fonte: IAP, 2016. 

A destinação mais comum dos resíduos classe I são os aterros próprios e de 

terceiros, que somam 56,1% da destinação declarada. Outras formas de 

reutilização/reciclagem/recuperação é o terceiro tipo de destino mais comum com 

23,9% do total de resíduo Classe I gerado declarado. 

Já os resíduos classe II tem como principal destino a utilização em caldeira, que 

soma 26,7% dos resíduos gerados declarados. A fertirrigação, destino de 19,1% dos 

resíduos, aparece em segundo lugar devido ao grande volume de Vinhaça considerado 

como RSI. As destinações de “outras formas de reutilização/reciclagem/recuperação e 

“sucateiros intermediários” somam 36,1% da destinação total declarada, 

correspondendo ao terceiro e quarto destinos mais frequentes, respectivamente.  

O Gráfico 64 e o Gráfico 65 apresentam a proporção das destinações utilizadas 

pelos declarantes, de acordo com a quantidade total encaminhada para cada tipo de 

destino. 
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Gráfico 64: Destinação de Resíduos Classe I. 
Fonte: IAP, 2016. 

 

 

Gráfico 65: Destinação de Resíduos Classe II. 
Fonte: IAP, 2017. 
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O inventário de RSI também traz informações sobre a unidade federativa onde 

se localiza a unidade de destinação utilizada por cada declarante, para cada resíduo. O 

Quadro 168 apresenta os dados sobre UF de destino conforme a quantidade total 

encaminhada de RSI classe I e classe II. 

Quadro 168: Destinação de RSI Classe I e II por Unidade Federativa. 

UF de Destino 
 Geração Classe I 

declarada 2016 (%)  
 Geração Classe II 
declarada 2016 (%)  

PR 59,2% 98,2% 

SC 32,3% 0,5% 

RJ 0,2% 0,4% 

SP 4,7% 0,2% 

Não declarado 0,0% 0,6% 

Demais destinos 3,6% 0,0% 

Fonte: IAP, 2017. 

De acordo com as informações declaradas, cerca de metade do RSI Classe I 

(59,2%) gerado é encaminhado para unidades no estado do Paraná. O restante é 

encaminhado para estados vizinhos, sendo que unidades de destinação de Santa 

Catarina recebem quase um terço do total de RSI Classe I (32,3%). São Paulo recebe 

4,7% dos resíduos Classe I, e o estado de Minas Gerais recebe 3,6%. A absoluta 

maioria dos RSI Classe II (98,2%) é destinada para unidades localizadas no próprio 

estado do Paraná.  

7.11. Fluxos de Resíduos e Problemas Relacionados ao Manejo 

Os empreendimentos industriais existentes no estado e cadastrados na RAIS 

tem sua distribuição conforme apresentado na Figura 114 a seguir. Destaca-se que os 

grandes núcleos industriais se localizam nas Regiões Metropolitanas de Curitiba, 

Maringá, Londrina, e Cascavel, assim como na região de Ponta Grossa. 

A localização de unidades de armazenamento temporário e transbordo de 

resíduos industriais e, principalmente, das unidades de tratamento e disposição final de 

resíduos seguem basicamente a mesmo lógica de concentração dos empreendimento 

industriais, ou seja, nas regiões metropolitanas, conforme apresentado na Figura 115 e 

na Figura 116, respectivamente.  
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Figura 114: Concentração de empreendimentos industriais por município. 
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Figura 115: Unidades de armazenamento temporário e transbordo de RSI no estado do 
Paraná. 
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Figura 116: Unidades de tratamento e disposição final de RSI no estado do Paraná. 

Desta forma, com as unidades de tratamento e disposição final de RSI 

concentradas nas regiões metropolitanas do estado, como observado na Figura 116, 

existe a necessidade de transporte dos resíduos gerados em municípios que não 

contam com estas unidades para garantir a destinação adequada para cada tipo e 

classe de resíduo gerado.  



 

 

620 

 
620 

O transporte para a destinação adequada dos resíduos, além de onerar os 

custos da gestão de resíduos, implica em riscos associados a acidentes durante o 

transporte. Isso acarreta na necessidade de controle dos riscos inerentes a esse 

transporte, em gastos de energia, e emissão de gases de efeito estufa. 

7.12. Aspectos Econômicos e Financeiros 

Em relação aos tipos de tratamento e disposição final realizadas pelos 

empreendimentos levantados no banco de licenças do IAP, pode-se considerar que os 

mais importantes são incineração, compostagem, blendagem/coprocessamento, 

armazenamento temporário/transbordo e disposição final em aterros.  

Para levantamento do custo de destinação dos resíduos a esses 

estabelecimentos, foram realizadas consultas junto aos mesmos, buscando-se levantar 

um custo médio por tonelada destinada. Os custos médios obtidos são apresentados a 

seguir: 

 Disposição Final em Aterro Industrial Classe I – entre R$200,00/t e 

R$750,00/t; 

 Disposição Final em Aterro Industrial Classe II – entre R$ 150,00/t e 

R$200,00/t; 

 Compostagem – entre R$ 60,00/t e R$ 120,00/t; 

 Blendagem e Coprocessamento – entre R$ 400,00/t e R$ 850,00/t; 

 Tratamento biológico Classe I – entre R$ 250,00 e R$ 400,00; 

 Reciclagem – entre R$ 60,00 e R$ 550,00; 

7.13. Análise Integrada 

Por meio de contatos realizados junto à FIEP, CNI, IAP e IBAMA, obtiveram-se 

informações relevantes para a realização do diagnóstico desses resíduos no estado do 

Paraná. O IAP está em processo de atualização de seus sistemas de licenciamento, 

controle e monitoramento industrial. Como exemplo é possível citar o Sistema de 



 

 

621 

 
621 

Gestão Ambiental e o Sistema de Movimentação de Resíduos que está em 

implantação, por meio do qual é possível acompanhar o fluxo dos RSI no Estado. 

Contudo, é importante citar que como ainda existem muitos documentos em 

meio físico, devido ao licenciamento anterior à informatização, assim como 

incompatibilidades e falhas nas informações online (sejam as disponibilizadas pelas 

indústrias, ou pelos agentes do IAP), o levantamento, análise e tratamento de 

informações referentes ao gerenciamento de RSI no Estado é dificultoso. 

Além disso, como alguns municípios possuem autonomia quanto ao 

licenciamento ambiental, isso também constitui um problema na busca por dados 

relacionados ao manejo de RSI, uma vez que em muitos casos os documentos 

referentes ao licenciamento industrial são apresentados somente em via física, ou 

ainda, muitas vezes não há fiscalização efetiva referente ao manejo de RSI nos 

empreendimentos. 

Referente às iniciativas de educação ambiental, cabe ressaltar, que com o 

estabelecimento de uma Política Ambiental, além de reduzir gastos operacionais e, em 

alguns casos, gerar uma nova receita para as indústrias, é uma ferramenta importante 

para as empresas se sobressaírem diante de suas concorrentes, cada vez mais o setor 

industrial busca alternativas para aperfeiçoar o gerenciamento de seus resíduos, 

desenvolvendo programas de educação ambiental e investindo em tecnologias 

alternativas. 

O Quadro 169, a seguir, apresenta as potencialidades e os problemas 

relacionados aos Resíduos Sólidos Industriais. 

Quadro 169: Potencialidades e Problemas relacionados aos RSI. 

POTENCIALIDADES 

Os Arranjos Produtivos Locais articulam e coordenam ações e propõem políticas para o 

fortalecimento das empresas, as quais podem ser estendidas para resíduos sólidos. 

Potencial de geração de energia a partir dos RSI orgânicos. 

Possibilidade de destinação de resíduos para coprocessamento. 

 
  



 

 

622 

 
622 

PROBLEMAS 

Poucas empresas respondem o inventário de resíduos industriais e não há exigência por 
parte de SEMA/IAP acerca disso. 

SEMA/IAP exigem a apresentação de PGRS, porém não há banco centralizado e 
organizado dos PGRS das indústrias e tampouco acompanhamento/fiscalização de suas 
implantações. 

Poucas unidades de tratamento de RSI. 

Concentração de unidades de destinação e tratamento na RMC. 
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8. RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

8.1. Metodologia 

O panorama dos resíduos sólidos de serviços de saúde - RSS foi realizado com 

base em dados primários e complementado com dados secundários quando se julgou 

necessário. A principal fonte de dados primários utilizada foram os questionários de 

diagnóstico enviados para todos os municípios do Paraná e aplicados durante as 

sessenta e seis (66) visitas técnicas realizadas. 

Entretanto, em muitos municípios os dados de caracterização dos RSS gerados 

nos estabelecimentos de saúde não estão disponíveis nas prefeituras. Essas 

informações existem nos próprios estabelecimentos, quando se trata de instalações 

privadas, ou nas secretarias municipais de saúde quando o estabelecimento é 

municipal. Dessa forma, foram elaborados questionários específicos sobre RSS e 

adaptados para cada tipo de estabelecimento. Esses questionários foram enviados 

diretamente aos geradores e para as entidades de classe que agrupam os 

estabelecimentos geradores. Solicitou-se que os questionários fossem repassados aos 

seus afiliados, com o objetivo de complementar os dados existentes. Os seguintes 

atores setoriais foram contatados para auxilio na busca de informações: 

 Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do 

Estado do Paraná - FEMIPA; 

 Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde no Estado do 

Paraná - FEHOSPAR; 

 Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Paraná - SINDIPAR; 

 Conselho de Medicina Veterinária/Paraná - CRMV/PR; 

 Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do 

Paraná; 
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 Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná - SINDIVET; 

 Conselho de Odontologia do Paraná - CRO-PR; 

 Sindicato dos Odontologistas do Estado do Paraná - SOEPAR; 

 Conselho Regional de Farmácia do Paraná - CRF-PR; 

 Sindicato Regional de Farmácia do Paraná - SINDIFARM; 

 Instituto de Criminalística do Paraná; 

 Sindicato dos Laboratórios de Análises e Patologia Clinica, Anatomia e 

Citologia do Estado do Paraná - SINLAB/PR; 

 Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Estado de 

Paraná - SESFEPAR; 

 Conselho Regional de Biologia 7°Região PR; 

 Universidade Federal do Paraná - UFPR; 

 Universidade Positivo - Paraná; 

 Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR; 

 Consórcio Paraná Saúde; 

 Associação Nacional das Empresas de Tratamento de Resíduos de 

Saúde - ASSETRESS; 

 Secretaria da Saúde do Estado do Paraná – SESA/PR; 

 Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do 

PR – ACISPAR; 

 Grupo de Trabalho sobre Medicamentos do Paraná – GTM/PR; 

 Hospitais: Hospital Universitário do Oeste do PR, Hospital Universitário de 

Londrina, Hospital de Clínicas de Curitiba e Hospital Pequeno Príncipe; 



 

 

625 

 
625 

 Empresas que prestam serviços de coleta, tratamento e destinação de 

RSS: Ambiserv Tratamento de Resíduos Ltda, Zero Resíduos Ltda, 

Servioeste, Desinfecta e Serquip Tratamento de Resíduos. 

No Anexo I desse documento são apresentados os questionários encaminhados. 

No total foram realizados cinquenta e cinco (55) contatos por telefone e foram 

encaminhados setenta (70) e-mails. Todos os e-mails enviados foram acompanhados 

de um ofício emitido pela SEMA cujo conteúdo autorizava os consultores a buscar 

informações e solicitava a contribuição das entidades na disponibilização desses 

dados. 

Apenas cinco (05) estabelecimentos hospitalares, que receberam os 

questionários de RSS por meio da Federação das Santas Casas de Misericórdia e 

Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná – FEMIPA, responderam o questionário 

encaminhado. São eles: o Hospital Erasto Gaertner, Hospital Beneficente São Camilo, 

Hospital São Vicente de Paulo, Hoftalon - Centro de Estudos e Pesquisa da Visão e 

Santa Casa de Paranavaí. Além disso, foram obtidas informações por meio de consulta 

aos PGRSS dos seguintes estabelecimentos: 

 Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba; 

 Hospital Universitário de Londrina; 

 Universidade Positivo; 

 Instituto Médico Legal de Curitiba; 

Diante do baixo número de respostas dos questionários específicos sobre RSS e 

consequentemente dos poucos dados quantitativos de geração, o IAP solicitou 

informações às empresas responsáveis pelo tratamento dos RSS. Três (03) empresas 

colaboraram fornecendo informações de quantidades de RSS recebidos por tipo de 

empreendimento gerador. São elas SERQUIP - Tratamento de resíduos, Ambserv 

Tratamento de Resíduos Ltda e Zero Resíduos LTDA. Os dados obtidos tiveram 

grande importância no desenvolvimento do trabalho. 

Ainda assim constatou-se deficiência de informações quantitativas sobre os 

resíduos do grupo D que, em termos de massa, representam a maior parcela dos RSS. 
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Dessa forma, foram adicionados dados do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto 

Alegre – SINDIHOSPA e dados de bibliografia especializada para preencher essa 

lacuna. 

Foram utilizados também dados disponíveis no Diagnóstico do Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento 

(SNIS), publicado em 2016, cuja base de dados é de 2015. A base de dados desse 

estudo abrange sessenta e seis (66) municípios do Estado e contém informações 

relevantes sobre os tipos de destinação final realizados no Paraná. 

A partir dos dados obtidos das diversas fontes listadas foi estudada a 

composição e a geração de RSS por tipo de estabelecimento de prestação de serviços 

à saúde humana e estabelecimentos de prestação de serviços à saúde animal, visto 

que cada tipo de estabelecimento apresenta suas peculiaridades. Dentro da categoria 

de saúde humana os estabelecimentos foram divididos conforme apresentado no 

Quadro 170. A criação de uma categoria que abrange todos os estabelecimentos 

municipais foi definida pelo fato de que os dados de geração de RSS disponibilizados 

pelas prefeituras, pelo SNIS e pelas tratadoras reúnem em um único valor todos os 

estabelecimentos sob sua administração. Dessa forma, não foi possível trabalhar 

separadamente os diferentes tipos de estabelecimentos municipais (Unidades Básicas 

de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, farmácias municipais, etc.). 

Quadro 170: Divisão dos estabelecimentos de saúde humana 

Tipos de estabelecimentos 

Estabelecimentos municipais (exceto hospitais) 

Hospitais 

Clínicas Médicas 

Consultórios médicos 

Farmácias e drogarias 

Funerárias 

Laboratórios 

Consultórios Odontológicos 

Policlínicas 

Vale ressaltar que foram obtidas informações sobre a geração de RSS nos 

estabelecimentos municipais por meio de três fontes diferentes: questionários de 
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diagnóstico, SNIS (2017) e empresas tratadoras. Para alguns municípios existe mais 

de um dado de geração, divergentes entre si, portanto foi adotada uma ordem de 

prioridade de utilização das fontes. A fonte prioritária foram os questionários de 

diagnóstico, visto que os técnicos da equipe estiveram presentes no momento da 

aplicação, conferindo maior segurança das informações recebidas. Posteriormente 

foram utilizados os dados do SNIS, que apresentaram muita semelhança com os dados 

dos questionários. Em último caso foram utilizados os dados das tratadoras, devido à 

baixa quantidade de dados recebidos sobre prefeituras e pelo fato de que não se sabe 

se a empresa que disponibilizou as informações é a única que tem contrato com o 

município. 

8.2. Legislação 

A regulamentação legal da gestão dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde 

- RSS no Brasil iniciou com a publicação da Resolução Conama 05/1993, que dispunha 

sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários e estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Em 

2001 foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 283 cujo 

objetivo foi aprimorar e complementar os procedimentos relativos ao tratamento e 

destinação final específicos para os RSS. No ano de 2003, a Anvisa elaborou ainda o 

regulamento técnico para o gerenciamento de RSS, por meio da publicação da 

Resolução RDC 33. 

A partir disso, passaram a existir duas resoluções federais sobre o 

gerenciamento dos RSS não harmônicas entre si (Resolução Conama 283/2001 e RDC 

ANVISA 33/2003), o que acarretou dúvidas aos gestores das unidades prestadoras de 

serviços de saúde. Nesse contexto, a Anvisa e o Conama revisaram suas resoluções 

com o objetivo de compatibilizá-las. O resultado final foram as duas resoluções citadas 

a seguir, que se aplicavam a todos os serviços relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal e que norteavam a gestão ambientalmente adequada dos 

RSS no Brasil. 

 Resolução RDC/Anvisa 306/2004, que aprovava o regulamento técnico 

para o gerenciamento de RSS dentro dos estabelecimentos geradores; 
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 Resolução Conama 358/2005, que dispunha sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dava outras 

providências. 

Seguindo o panorama evolutivo da legislação, em março de 2015, a ANVISA 

publicou a consulta pública nº 20 com a proposta de revisão da RDC 306 em razão da 

evolução tecnológica e da entrada em vigor da Lei Federal 12.305/2010. A proposta do 

regulamento teve por objetivo o alinhamento aos novos conceitos e entendimentos 

introduzidos por essa lei. Entre os novos conceitos, vale destacar a diferenciação entre 

“resíduo” e “rejeito”, as obrigações associadas à responsabilidade compartilhada e a 

criação da logística reversa como ferramenta para sua implantação.  

Em 28 de março de 2018 foi publicada pela ANVISA a Resolução RDC 

222/2018, que entra em vigor cento e oitenta (180) dias após sua publicação, 

revogando a Resolução RDC 306/2004. A nova resolução da Anvisa dispõe sobre as 

boas práticas de gerenciamento dos resíduos de saúde, contemplando os novos 

conceitos e terminologias adotados na Política Nacional de Resíduos. Além disso, 

explicita a aplicabilidade da resolução para todos os estabelecimentos que realizam 

qualquer etapa de gerenciamento dos RSS, sejam públicos, privados, filantrópicos, 

civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Na 

definição dos geradores foram incluídos os serviços de piercing, salões de beleza e 

estética e foram excluídos os resíduos provenientes da assistência prestada nos 

trabalhos de campo.  

A resolução reitera o conceito de rejeito como o resíduo para o qual foram 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis e que não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Fica definido 

também que os RSS que não apresentarem risco biológico, químico ou radiológico 

poderão ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização e compostagem. 

Introduz a possibilidade de aproveitamento energético ou a logística reversa como 

alternativa de destinação ambientalmente adequada para os resíduos. Já os resíduos 

perigosos, após tratamento adequado, devem ser considerados rejeitos. 
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Em relação aos RSS do Grupo B no estado sólido e com características de 

periculosidade, a resolução define que, sempre que considerados rejeitos, devem ser 

dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I. 

A Resolução Conama 358/2005, que permanece em vigor, estabelece diretrizes 

para as etapas realizadas fora das unidades, enquanto a Resolução da Anvisa define 

as boas práticas para a gestão dos RSS dentro dos estabelecimentos de serviços de 

saúde. A seguir destacam-se os pontos mais relevantes das resoluções supracitadas:  

 Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde o gerenciamento 

desses desde a geração até a disposição final em conformidade com as 

ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente; 

 Fica definido que todo gerador de RSS deve elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, implantá-lo 

e monitorá-lo, observando as regulamentações federais, estaduais, 

municipais ou do Distrito Federal. Além disso, fica definido o conteúdo 

que deve ser apresentado no Plano, que inclui as etapas de planejamento 

dos recursos físicos e materiais e da capacitação dos recursos humanos 

envolvidos; 

 O PGRS deverá estar em conformidade com a regulamentação sanitária 

e ambiental, bem como com as normas de coleta e transporte dos 

serviços locais de limpeza urbana; 

 O PGRSS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental e 

sua análise e aprovação é de responsabilidade da vigilância sanitária e 

meio ambiente dos estados e dos municípios; 

 São apresentadas orientações técnicas para cada etapa do manejo dos 

RSS, de acordo com a classificação dos resíduos; 

 O PGRSS do estabelecimento deverá contemplar os procedimentos 

locais de logística reversa para os RSS que se enquadram nesse sistema. 

 É definida a classificação dos resíduos de serviços de saúde, conforme 

apresentado no Quadro 171. 



 

 

630 

 
630 

Quadro 171: Classificação dos RSS. 

Grupo Classificação 

GRUPO A1 

Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de 
produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; descarte 
de vacinas de microrganismos vivos, atenuados ou inativados; meios de 
cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 
mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 
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. 

GRUPO 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 anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.  

GRUPO A3 

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

GRUPO A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 
descartados; filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 
membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, 
entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus 
recipientes contendo fezes, 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 e contaminação com 
príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 
lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este 
tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos 
na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a 
placenta, e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou 
de estudos anátomo-patológicos 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. 
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Grupo Classificação 

GRUPO 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. 

GRUPO B 

Resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade; 
Produtos farmacêuticos; Resíduos de saneantes, desinfetantes, 
desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, 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. 

GRUPO 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. 

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

GRUPO 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; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e 
todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 
coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Fonte: Resolução CONAMA 358/2005 e RDC/ANVISA nº 222/2018. 

Além das resoluções já citadas, existem outras orientações técnicas federais que 

dispõem sobre questões relacionadas ao gerenciamento dos RSS que necessitam de 

regulação específica. No Quadro 172 são apresentadas essas orientações. 

Quadro 172: Orientações técnicas para aspectos específicos relacionados ao gerenciamento 
dos RSS. 

Legislação Súmula 

Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN - 

NE- 6.05/1985 

Estabelece critérios gerais e requisitos básicos relativos à 
gerência de rejeitos radioativos. 

Resolução Conama 06/1991 
Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes 
de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

Resolução RDC Anvisa 
305/2002 

Define que alguns resíduos passíveis de geração em 
estabelecimentos de prestação de serviços de saúde devem 
ser incinerados. 
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Legislação Súmula 

Resolução Conama 
316/2002 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento 
de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

RDC Anvisa 302/2005 
Dispõe sobre regulamento técnico para funcionamento de 
laboratórios clínicos. 

Resolução CFMV 1015/2012 
Conceitua e estabelece condições para o funcionamento de 
estabelecimentos médico-veterinários de atendimento a 
pequenos animais e dá outras providências. 

Os laboratórios e os estabelecimentos médico-veterinários são objetos de 

regulação própria e as diretrizes para a gestão de resíduos remetem às resoluções que 

dissertam sobre as boas práticas de gerenciamento de RSS. 

No Quadro 173 são apresentadas normas técnicas estaduais do Paraná 

relacionadas ao gerenciamento dos RSS complementares às resoluções Conama e 

Anvisa. Vale destacar a Resolução Conjunta 002/2005 - SEMA/SESA que, entre outras 

definições, permite a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde Simplificado para geradores de até 30 litros/semana e a Instrução Normativa 

003/2006 – DIRAM/IAP que estabelece critérios, procedimentos, competências e 

orientações para o licenciamento ambiental de empreendimentos de Serviços de 

Saúde. 

Quadro 173: Orientações técnicas estaduais relacionadas ao gerenciamento dos RSS. 

Legislação Súmula 

Resolução Conjunta 
SEMA/SESA002/2005 

Estabelece diretrizes para elaboração de Plano Simplificado de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde para geradores 
de até 30 L/semana, excluídos os estabelecimentos que gerem 
resíduos quimioterápicos e radioativos. Para geradores acima de 
30 L/semana, incluídos neste, os estabelecimentos que gerem 
resíduos quimioterápicos e radioativos, estabelece diretrizes para a 
elaboração do PGRSS completo. 

Resolução SESA/PR 
496/2005 

Regulamenta a Norma Técnica que estabelece condições para 
instalação e funcionamento de Estabelecimentos de Assistência 
Odontológica, e dá providências correlatas. 

Instrução Normativa 
DIRAM/IAP 003/2006 

Estabelece critérios, procedimentos, trâmites administrativos, níveis 
de competência e premissas para o licenciamento ambiental de 
Empreendimentos de Serviços de Saúde. Define o PGRSS (Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde) como um 
dos documentos obrigatórios para o processo de licenciamento 
ambiental. Define como responsabilidade dos Escritórios Regionais 
- ESREGs e da Diretoria de Controle de Recursos Ambientais – 
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Legislação Súmula 

DIRAM a adoção dos conceitos, critérios e procedimentos da 
instrução normativa nos processos de licenciamento ambiental. A 
Portaria IAP 026/2006 aprova e determina o cumprimento dessa 
Instrução Normativa. 

Resolução SEMA/PR 
043/08 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece condições e 
critérios para empreendimentos de incineração de resíduos sólidos 
e dá outras providências. 

Resolução SESA/PR 
766/2012 

Estabelece critérios mínimos de qualidade e biossegurança para a 
habilitação de laboratórios clínicos e analíticos que prestarão 
serviços ao SUS.  

No que concerne o descarte adequado dos resíduos de medicamentos de uso 

humano e veterinário, o Paraná possui legislação pioneira no país, uma vez que as 

Leis Estaduais 16.322/2009 e 17.211/2012 dispõem sobre as responsabilidades e 

procedimentos na destinação dos medicamentos em desuso no estado. As legislações 

envolvendo medicamentos serão abordadas com detalhes no capítulo de Logística 

Reversa (item 13). 

Além das leis e resoluções supracitadas, existem Normas Regulamentadoras - 

NRs e Normas Técnicas - NBRs que norteiam algumas etapas do manejo dos RSS. O 

cumprimento das NRs tem caráter obrigatório, e a sua não obediência implica às 

penalidades previstas na Seção XVI da CLT. Já as NBRs são documentos 

estabelecidos por consenso e aprovados por um organismo reconhecido, que fornece, 

para um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos 

ou processos, cuja observância não é obrigatória. É importante lembrar que quando 

uma norma técnica da ABNT é exigida por um dispositivo legal (lei, medida provisória, 

etc.) o seu cumprimento passa a ser obrigatório. 

A NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, aprovada 

pela Portaria 485/2005 estabelece as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 

bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral. A NR 32 estabelece, entre outros aspectos, que cabe ao empregador capacitar, 

inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos: 

 Segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; 
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 Definições, classificação e potencial de risco dos resíduos; 

 Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

 Formas de reduzir a geração de resíduos; 

 Conhecimento das responsabilidades e das tarefas; 

 Reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos; 

 Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 

 Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - 

EPIs. 

No Quadro 174 são apresentadas as principais normas técnicas, que, apesar de 

não terem caráter de lei, são importantes para orientar os responsáveis técnicos na 

elaboração e implantação dos PGRSS.  

Quadro 174: Normas Técnicas aplicáveis ao gerenciamento dos RSS. 

Norma técnica Súmula 

NBR 11.175 /1990 Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos - Padrões de desempenho 

NBR 12.235 /1992 Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos 

NBR 13.853/1997 
Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes 

- Requisitos e métodos de ensaio 

NBR 12.809/2013 
Resíduos de Serviços de Saúde - Gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde intra estabelecimento 

NBR 12.807/2013 Resíduos de Serviços de Saúde – Terminologia 

NBR 12.808/2016 Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 

NBR 12.810/2016 
Resíduos de Serviços de Saúde - Gerenciamento Extra 

estabelecimento – Requisitos 

Além das legislações e normas já citadas, alguns municípios possuem decretos 

e Termos de Referência – TR complementando as legislações federal e estadual 

existentes. 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba tem desde 2005, um TR 

para apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde no 

município, atualizado em 2011. Nesse documento consta a obrigatoriedade da 
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apresentação do PGRSS pelas administrações dos estabelecimentos prestadores de 

serviços de saúde, assim como um roteiro da apresentação do Plano. 

Destaca-se também o Decreto Municipal 10.994/2016 do município de Ponta 

Grossa, que institui as diretrizes para apresentação dos PGRSS no município, identifica 

os geradores e dá outras providências. Entre outras orientações, o decreto determina 

que as empresas de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos e de Rejeitos devem 

estar cadastradas na Secretaria de Meio Ambiente e devem fornecer informações 

acerca dos geradores atendidos, volumes coletados, destinação dos resíduos, 

destinação dos rejeitos e demais informações consideradas de relevância sempre que 

determinado. Outro aspecto interessante do decreto é a criação de uma comissão para 

análise de PGRSS, composta por quatro (04) membros, 02 (dois) do corpo técnico da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e dois (02) da Secretaria Municipal de Saúde: 

um (01) da Vigilância Sanitária Municipal e um (01) da Coordenação de Assistência 

Farmacêutica. 

8.3. Atores e Responsabilidades 

A gestão dos RSS abrange os setores público e privado, e envolve os 

estabelecimentos prestadores dos serviços de saúde, as Secretarias de Saúde, os 

Consórcios Intermunicipais de Saúde, os órgãos de vigilância sanitária, os órgãos 

ambientais, as associações, os conselhos, as federações, as empresas prestadoras de 

serviços de manejo, entre outras entidades, cada qual com suas atribuições. A seguir, 

são apresentados os principais atores institucionais e suas responsabilidades na 

gestão dos RSS. 

Setor Público 

O setor público é responsável pela gestão dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos públicos de saúde. Apesar da responsabilidade, raramente o setor 

público executa de forma direta as etapas do manejo externas ao estabelecimento, 

terceirizando os serviços, principalmente quando se trata dos resíduos classificados 

como grupos A, B e E, para empresas licenciadas, mediante licitação. Os funcionários 

dos estabelecimentos geralmente realizam apenas a segregação, assim, a coleta, o 

transporte, o tratamento e a disposição final são realizados por empresas contratadas. 
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Os municípios são responsáveis apenas pela gestão dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos municipais de saúde e as Secretarias Municipais de Saúde 

geralmente são as responsáveis pelos contratos com as empresas prestadoras dos 

serviços de manejo. É comum que a Secretaria tenha um único contrato que atenda a 

todos os estabelecimentos do município. A mesma situação ocorre nos 

estabelecimentos estaduais, porém, nesse caso, a gestão está vinculada à Secretaria 

Estadual de Saúde. Já nos estabelecimentos federais, geralmente grandes hospitais 

vinculados às Universidades Federais, a responsabilidade tanto pela gestão, quanto 

pelos contratos é da própria administração do hospital. Os departamentos de Vigilância 

Sanitária e o IAP atuam como agentes reguladores e fiscalizadores das atividades.  

Setor Privado 

O setor privado é responsável pela gestão dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos de saúde privados. As etapas do manejo interno (segregação, coleta, 

transporte e armazenamento) normalmente são realizadas por equipes técnicas da 

própria instituição. As etapas de manejo externo, semelhante aos serviços públicos de 

saúde, são terceirizadas para empresas especializadas. As mesmas empresas que 

atuam no setor público realizam também o manejo externo para os estabelecimentos 

privados. 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA/PR - Vigilância Sanitária 

A Vigilância Sanitária atua como agente fiscalizador da elaboração e 

implementação dos PGRSS e da correta destinação dos resíduos realizada pelos 

estabelecimentos geradores. No Paraná, a Vigilância Sanitária Estadual acompanha o 

trabalho executado pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais e complementa ações e 

normas quando há necessidade. De maneira geral podemos dizer que os 

estabelecimentos de pequeno porte são fiscalizados pela Vigilância Sanitária Municipal 

e os estabelecimentos de médio e grande porte são fiscalizados pela Vigilância 

Sanitária Estadual, por meio das regionais de saúde.  

Existem vinte e duas (22) Regionais de Saúde, que representam a SESA de 

forma descentralizada no interior do Paraná, cujas sedes administrativas estão 

localizadas nas cidades polo. O corpo técnico das Regionais é composto por 
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profissionais das diversas áreas de conhecimento, que atuam com as equipes 

municipais, dos consórcios intermunicipais de saúde e da rede SUS, no apoio, 

articulação e desenvolvimento da política de saúde da SESA. 

A fiscalização do gerenciamento dos RSS realizada pela Vigilância Sanitária 

ocorre anualmente por meio da cobrança dos PGRSS e dos certificados de destinação 

dos resíduos no momento da solicitação ou da renovação da licença sanitária por parte 

dos estabelecimentos. A Vigilância exige a apresentação dos contratos firmados entre 

os estabelecimentos de saúde e as empresas terceirizadas, porém atualmente não 

existe um banco de dados para armazenamento e sistematização dos PGRSS e 

certificados de destinação. 

Grupo de Trabalho sobre Medicamentos do Paraná – GTM-PR 

O GTM-PR é um grupo formado por diversas entidades e organizações, públicas 

e privadas, envolvidas com a gestão dos medicamentos no estado do Paraná, cujo 

objetivo inicial da sua criação era discutir e aperfeiçoar o texto do projeto de lei que 

dissertaria sobre a implantação da logística reversa de medicamentos no município de 

Curitiba. Entretanto, a atuação do GTM não se restringiu apenas ao município de 

Curitiba, pois logo se iniciaram as discussões a cerca da lei de logística reversa de 

medicamentos no âmbito estadual, com participação fundamental do GTM-PR. Além de 

participar da elaboração das leis, o GTM trabalhou na regulamentação de ambas, 

costurou acordos e parcerias com atores envolvidos e elaborou e implantou o Projeto 

Piloto de Recebimento de Medicamentos Domiciliares de Curitiba, com apoio de quatro 

(04) empresas paranaenses (indústrias e distribuidoras), são elas: Herbarium, Pratti-

Donatuzzi, As Ervas Curam e Nesh. Dessa forma, o GTM-PR tornou-se protagonista de 

todo o processo de estruturação da logística reversa no estado do Paraná, desde a 

criação e regulamentação das leis, até a implantação e a fiscalização do cumprimento 

do plano estadual de logística reversa de medicamentos no estado. No capítulo sobre 

logística reversa serão apresentados mais detalhes sobre a formação e a atuação do 

GTM-PR. 

 



 

 

638 

 
638 

Federações de entidades de serviços, conselhos e sindicatos de classe relacionados 
aos serviços de saúde  

Existem outros atores que participam de forma indireta da gestão dos RSS. São 

entidades que representam hospitais, estabelecimentos de saúde humana e veterinária 

e classes de profissionais envolvidos com os RSS que contribuem emitindo orientações 

técnicas, promovem reuniões e eventos para debater a temática, realizam capacitação 

de profissionais por meio de cursos oferecidos, produzem pesquisas científicas, doam 

equipamentos, entre outras ações importantes para a qualificação da gestão dos 

resíduos, conforme exemplos a seguir.  

A Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do 

Estado do Paraná - FEMIPA é uma instituição fundada em 1986, que representa 

sessenta (60) instituições hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos no estado do 

Paraná. Ao longo desses anos de atuação, a Federação se tornou uma entidade 

representativa forte, que age em defesa de interesses comuns, contribuindo para a 

definição de políticas públicas e interagindo com instituições públicas e privadas que 

visam melhorar a saúde da população. 

A Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde no Estado do Paraná - 

FEHOSPAR – é uma entidade criada há dezesseis (16) anos, formada por dezessete 

(17) Sindicatos Regionais, que representam mais de 5.000 Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde de natureza privada-lucrativo e filantrópica incluindo hospitais, 

clínicas, laboratórios, institutos e congêneres. Atua em defesa dos interesses da rede 

privada de saúde e possui representação no Conselho Estadual e nos Conselhos 

Municipais de Saúde, por meio de seus Sindicatos, atua muitas vezes como 

interlocutora entre os estabelecimentos prestadores de saúde e os meios de 

comunicação no que tange as questões de saúde. A FEHOSPAR atuou fortemente na 

defesa do interesse dos estabelecimentos de saúde privados durante a implantação da 

RDC ANVISA 306/2004. 

A Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Paraná – 

Anclivepa - foi fundada em 1982 em Curitiba, por um pequeno grupo de médicos 

veterinários com o objetivo de criar uma entidade que congregasse os profissionais da 

área para compartilhar e traduzir seus interesses mais imediatos. Atualmente atua 

como um importante elo entre acadêmicos, profissionais e instituições de ensino, 
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contribuindo significativamente para o fortalecimento da classe de medicina veterinária 

de pequenos animais. 

Os Conselhos de Classe tem por objetivo principal regular e fiscalizar a atuação 

de profissionais pertencentes às classes que representam. São entidades fortes que 

atuam indiretamente na gestão dos RSS, as quais promovem eventos, capacitações, e 

divulgam informações. Vale destacar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

Paraná - CRF/PR, o Conselho Regional de Medicina Veterinária/PR - CRMV/PR, o 

Conselho Regional de Odontologia do Paraná – CRO/PR e o Conselho Regional de 

Medicina do Paraná – CRM/PR. 

Os Sindicatos de Classe têm como função principal a defesa dos interesses da 

categoria e também a luta por maior valorização profissional. Assim como os conselhos 

de classe, os sindicatos atuam indiretamente na gestão dos RSS por meio da 

organização e divulgação de eventos, realização de cursos de capacitação e difusão de 

informações para os profissionais sindicalizados. Os sindicatos citados a seguir 

destacam-se como representantes de entidades relacionadas à gestão dos RSS no 

Paraná: Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Estado do Paraná – Sesfepar, 

Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Paraná - Sindifar/PR, Sindicato dos 

Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná – Sindipar, Sindicato 

dos Laboratórios de Análises e Patologia Clínica, Anatomia e Citologia do Paraná com 

sede em Londrina – Sinlab/PR, Sindicato dos Odontólogos no Estado do Paraná – 

Soepar, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Paraná -

Sindifarma/PR e o Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do 

Paraná – Sinqfar. 

Associação Nacional das Empresas de Tratamento de Resíduos de Saúde – Assetress 

A Assetress é uma associação civil constituída com o objetivo de representar as 

empresas que atuam nos serviços de tratamento de resíduos de saúde, incineração, 

autoclave e similares, a fim de promover o desenvolvimento técnico-operacional do 

setor e gestão correta para o tratamento de resíduos líquidos e sólidos, dentro dos 

princípios da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. As seguintes 

empresas estão associadas à Assetress: Atitude, CTR Maringá, AmbServ Serviços 

Ambientais, Desinfecta, Cavo, Medictec, Servioste Soluções Ambientais, Grupo 
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Tucano, Proactiva Meio Ambiente do Brasil, Continental Engenharia Ambiental, Global 

Gerenciamento de Resíduos, GR Soluções Ambientais e Serquip Tratamento de 

Resíduos. 

Consórcios Intermunicipais de Saúde 

O estado do Paraná possui vinte e seis (26) consórcios municipais para a gestão 

e gerenciamento de ações voltadas à saúde, apresentados no Quadro 175. Esses 

consórcios não participam da gestão dos RSS atualmente, porém são atores 

importantes que poderão contribuir futuramente, uma vez que são estruturas já 

consolidadas na área da saúde. A Figura 117 apresenta o mapa dos consórcios de 

saúde do Paraná. 

Quadro 175: Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

Consórcios de 
Saúde 

Número de 
municípios 
integrantes 

Município 
sede 

Municípios Consorciados 

CIS AMCESPAR 8 Irati 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, 
Inácio Martins, Mallet, Rebouças, Rio Azul e 

Teixeira Soares. 

ARSS 26 
Francisco 

Beltrão 

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa 
Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, 

Capanema, Dois Vizinhos, Enéas Marques, 
Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, 

Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Esperança 
do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pérola do 

Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, 
Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado 

Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, 
Santo Antonio do Sudoeste, São Jorge do 

Oeste e Verê. 

ASSISCOP 6 
Laranjeiras 

do Sul 

Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova 
Laranjeiras, Porto Barreiro, Rio Bonito do 

Iguaçu e Virmond. 

CIMSAÚDE 19 
Ponta 

Grossa 

Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, 
Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, 

Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto 
Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, 

Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. 

CIS 22ª R.S. 15 Ivaiporã 

Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, 
Cruzmaltina, Godoy Moreira, Ivaiporã, Jardim 
Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, 
Mato Rico, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, 

Rosário do Ivaí e Santa Maria do Oeste. 
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Consórcios de 
Saúde 

Número de 
municípios 
integrantes 

Município 
sede 

Municípios Consorciados 

CIS CENTRO-
OESTE 

13 Guarapuava 

Boa Ventura de São Roque, Campina do 
Simão, Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, 

Goioxim, Laranjal, Palmital, Pinhão, Pitanga, 
Prudentópolis, Reserva do Iguaçu e Turvo. 

CISAMERIOS 20 Umuarama 

Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia 
do Sul, Cafezal do Sul, Cidade Gaúcha, 

Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, 
Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, 
Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do 

Patrocínio, Tapira e Xambrê. 

CISAMUNPAR 28 Paranavaí 

Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, 
Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itauna do 
Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, 
Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso 

do Norte, Paranapoema, Paranavaí, 
Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência 

do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa 
Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio 
do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do 
Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara e 

Terra Rica. 

CISAMUSEP 30 Maringá 

Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Doutor 
Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, 

Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Lobato, 
Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, 

Munhoz de Mello, Nossa Senhora das 
Graças, Nova Esperança, Ourizona, 

Paiçandu, Paranacity, Presidente Castelo 
Branco, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, 

São Jorge do Ivaí, Sarandi e Uniflor. 

CISCENOP 10 Cianorte 
Cianorte, Guaporema, Indianópolis, Japurá, 

Jussara, Rondon, São Manoel do Paraná, São 
Tomé, Tapejara e Tuneiras do Oeste. 

CISCOMCAM 24 
Campo 
Mourão 

Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, 
Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo 

Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro 
Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, 

Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, 
Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto 
Centenário, Quinta do Sol, Roncador, Terra 

Boa e Ubiratã. 

CISCOPAR 18 Toledo 

Assis Chateaubriand, Diamante D'Oeste, 
Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal 

Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova 
Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, 
Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, 

São José das Palmeiras, São Pedro do 
Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Tupãssi. 



 

 

642 

 
642 

Consórcios de 
Saúde 

Número de 
municípios 
integrantes 

Município 
sede 

Municípios Consorciados 

CISGAP 3 Guarapuava Guarapuava, Pinhão e Turvo. 

CISI 7 Medianeira 
Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, 

Ramilândia, São Miguel do Iguaçu e 
Serranópolis do Iguaçu. 

CISMEPAR 21 Londrina 

Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, 
Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, 

Florestópolis, Guaraci, Ibiporâ, Jaguapitã, 
Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, 

Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, 
Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e 

Tamarana. 

CISNOP 21 
Cornélio 
Procópio 

Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Congonhinhas, 
Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova 
América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa 
Bárbara, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, 
Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa 

Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São 
Jerônimo da Serra, São Sebastião da 

Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí. 

CISNORPI 22 Jacarezinho 

Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, 
Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, 
Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim 
Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, 
Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do 

Itararé, Santo Antonio da Platina, São José da 
Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e 

Wenceslau Braz. 

CISOP 25 Cascavel 

Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, 
Cafelândia, Campo Bonito, Capitão Leônidas 
Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, 
Corbélia, Diamante do Sul, Espigão Alto do 

Iguaçu, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, 
Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, 
Lindoeste, Nova Aurora, Quedas do Iguaçu, 
Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Três 
Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. 

CISVALI 9 
União das 

Vitória 

Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, 
General Carneiro, Paula Freitas, Paulo 

Frontin, Porto Viória, São Mateus do Sul e 
União da Viória. 

CISVIR 17 Apucarana 

Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, 
Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Faxinal, 

Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, 
Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, 
Novo Itacolomi, Rio Bom, Sabáudia e São 

Pedro do Ivaí. 
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Consórcios de 
Saúde 

Número de 
municípios 
integrantes 

Município 
sede 

Municípios Consorciados 

COMESP 23 Curitiba 

Adrianópolis, Almirante Tamandaré, 
Araucária, Bocaiuva do Sul, Campina Grande 
do Sul, Campo do Tenente, Campo Magro, 

Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio 
Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, 

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, 

São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas 
do Paraná. 

CISVAP 8 Colorado 
Cafeara, Colorado, Itaguajé, Lobato, Nossa 

Senhora das Graças, Paranacity, Santa Inês e 
Santo Inácio. 

CONIMS 13 Pato Branco 

Bom Sucesso do Sul, Chopinzinho, 
Clevelândia, Coronel Domingos Soares, 
Coronel Vivida, Honório Serpa, Itapejara 

D’Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, São João, 
Saudade do Iguaçu, Sulina e Vitorino. 

CIS PARANÁ 
CENTRO 

7 Pitanga 
Boa Ventura de São Roque, Manoel Ribas, 
Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga e 

Santa Maria do Oeste. 

PARANÁ 
SAÚDE 

395 Curitiba 

Apenas quatro municípios do estado não 
integram o consórcio PARANÁ SAÚDE: 

Chopinzinho, Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta 
Grossa. 

CISLIPA 7 
Pontal do 
Paraná 

Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, 
Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do 

Paraná. 

Fonte: ACISPAR, 2017. CISLIPA, 2017. 



 

 

644 

 
644 

 

Figura 117: Consórcios Intermunicipais de Saúde do estado do Paraná. 
Fonte: ACISPAR, 2017. CISLIPA, 2017. 

Dentre os consórcios citados no Quadro 175, vale destacar o Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde, que realiza a aquisição de medicamentos para trezentos e 

noventa e cinco (395) municípios consorciados do estado do Paraná. Segundo 

informações da diretoria do consórcio, após a compra dos medicamentos, os 

municípios passam a ser responsáveis pelo seu gerenciamento, desde o recebimento, 
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o armazenamento, a distribuição, a dispensação aos pacientes até o eventual 

recolhimento quando esses pacientes devolvem medicamentos em desuso. Dessa 

forma, o consórcio não participa da cadeia de logística reversa e não possui 

informações a respeito das quantidades de resíduos gerados. 

8.4. Instrumentos de Planejamento 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos apresenta metas relacionadas aos RSS 

para a Região Sul do Brasil, conforme segue: 

 Tratamento implementado para resíduos de serviço de saúde, conforme 

indicado pelas RDC Anvisa e Conama, ou quando definido por norma 

Distrital, Estadual e Municipal vigente (meta de 100% em 2015); 

 Disposição final ambientalmente adequada de RSS com a meta de 100% 

em 2015; 

 Lançamento dos efluentes provenientes de serviços de saúde em 

atendimento aos padrões estabelecidos nas Resoluções Conama, com a 

meta de 100% em 2015; 

 Inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS gerada 

por grupo de RSS (massa ou volume) e quantidade de RSS tratada no 

Cadastro Técnico Federal – CTF, com a meta de 100% em 2015. 

Não foram encontradas informações a respeito de programas e investimentos 

previstos para atendimento às metas do Plano Nacional de Resíduos no Paraná. As 

informações de Planejamento obtidas a partir do Plano Estadual de Saúde Paraná 

(2016–2019) são relativas somente à construção e à ampliação de estabelecimentos 

de prestação de serviços de saúde, às melhorias de infraestrutura, ao aumento do 

número de leitos e à expansão das redes de atendimento. Essas ações irão impactar 

na geração de RSS e, portanto, são importantes para elaboração do prognóstico da 

geração de RSS no estado. A seguir serão apresentadas as informações obtidas.  

O Programa Paraná Hospitais, cujas informações foram disponibilizadas pela 

Superintendência da Secretaria Estadual da Saúde foi criado em 2012 e propõe a 
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modernização das unidades hospitalares do Estado integradas ao SUS, levando em 

conta a reestruturação das instalações, a aquisição de novos equipamentos e a 

capacitação do quadro de funcionários. Os principais objetivos do programa são 

citados a seguir: 

 Melhorar os processos de gestão; 

 Adequar estruturas físicas às reais necessidades;  

 Recuperar e modernizar o parque tecnológico; 

 Ampliar e capacitar o quadro de recursos humanos; 

 Aprimorar as atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e 

extensão, bem como à assistência à saúde; 

 Implantar a metodologia de certificação hospitalar. 

O programa abrange vinte (20) hospitais, dos quais dezesseis (16) são hospitais 

próprios (administração estadual); o Hospital de Telêmaco Borba está em fase de 

construção; e quatro (04) são hospitais universitários, mantidos e administrados pela 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI/PR em parceria com a 

Secretaria Estadual de Saúde – SESA/PR. No Quadro 176 são apresentados os 

hospitais incluídos no programa. 

Quadro 176: Hospitais que integram o Programa Hospital Paraná. 

Hospitais Munícipios 

Hospital Regional do Litoral Paranaguá 

Hospital Regional Lucy Requião de Mello e Silva Guaraqueçaba 

Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná Piraquara 

Hospital Regional da Lapa São Sebastião Lapa 

Hospital Oswaldo Cruz Curitiba 

Hospital Colônia Adauto Botelho Pinhais 

Hospital do Trabalhador Curitiba 

Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier Curitiba 

Hospital Infantil Waldemar Monastier Campo Largo 

Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits Frederico Beltrão 
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Hospitais Munícipios 

Hospital Regional do Noroeste Paranavaí 

Hospital Eulalino Ignácio de Andrade HZS Londrina 

Hospital Anísio Figueiredo HZN Londrina 

Hospital Regional do Norte Pioneiro Santo Antônio da Platina 

Hospital Luiza Borba Carneiro Tibagi 

Hospital Regional de Telêmaco Borba (em construção) Telêmaco Borba 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais  Ponta Grossa 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná Cascavel 

Hospital Universitário Regional de Maringá Maringá 

Hospital Universitário do Norte do Paraná Londrina 

Fonte: SESA-PR. 

Os hospitais integrantes do programa possuem um total de 2.084 leitos 

hospitalares (1.355 em hospitais próprios e 729 em hospitais universitários), dos quais 

duzentos e vinte (220) leitos são de Unidade de Terapia Intensiva, cento e trinta e seis 

(136) em hospitais próprios e oitenta e quatro (84) em hospitais universitários. 

A seguir destacam-se investimentos em desenvolvimento na rede de saúde do 

estado do Paraná, os quais irão ampliar as estruturas existentes. No Quadro 177 são 

apresentadas algumas obras que estão em execução ou previstas para o estado. 

Quadro 177: Obras realizadas em estabelecimentos prestadores de serviços de saúde do 
estado do Paraná. 

Localização da obra Descrição da obra 

Município de Palotina 

 Previsto para final de 2017 duas novas unidades de 
saúde para atendimento de CINCO (05) mil moradores da 
região. 

 Ampliação do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão 
Delázari por meio da construção de uma nova ala de 
atendimento e reforma da UTI, ampliada em dez (10) 
leitos. 

Município de Cascavel 
 Construção de uma nova ala de queimados no Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná. 

Municípios de Terra Roxa e São 
Miguel 

 Construção de novos pronto atendimentos. 

Município de Assis 
Chateaubriand 

 Construção de uma unidade de saúde e reforma e 
ampliação do Hospital do Município.  
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Localização da obra Descrição da obra 

Município de Tupãssi 

 Reforma e ampliação do Hospital Moacir Micheletto:  
ampliação do Centro Cirúrgico com dez (10) novos leitos 
passando de atendimento por dia de cinquenta (50) para 
cento e cinquenta (150) cirurgias. 

 As novas instalações permitirão ampliar o atendimento de 
casos de alta complexidade, que atualmente são 
encaminhados para municípios mais distantes como 
Cascavel e Toledo. 

Município de Toledo  Construção de uma Unidade de Saúde da Família 

Municípios de Corbélia e de Boa 
Vista da Aparecida 

 Construção de novas Unidades de Saúde da Família. 

Município de Londrina 

 Construção do novo Centro de Especialidades do 
Paraná. A obra é uma ampliação da estrutura, na qual 
funciona o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Paranapanema - Cismepar. Previsto para ser entregue no 
primeiro semestre de 2018, o Centro oferecerá 
tratamento em áreas médicas ainda não atendidas, 
ampliando em mais de 35% a capacidade atual. As novas 
especialidades previstas são serviços de diagnose em 
ressonância nuclear magnética, tomografia 
computadorizada e eletroneuromiografia. 

 Também serão implantadas a Unidade de Atenção às 
Condições Crônicas e Unidade de Detecção Precoce do 
Câncer. 

 Construção do novo prédio do Instituto Médico Legal -
IML. A estimativa é que possa atender cerca de dois (02) 
milhões de habitantes de toda a região Norte Central e 
Norte Pioneiro do Paraná. O prédio contará com diversos 
laboratórios, consultórios e equipamentos com alta 
tecnologia de raio-x. Previsão de inauguração no final de 
2017. 

Município de Maringá 

 Construção do Centro de Especialidades do Paraná. Com 
essa nova estrutura, cerca de oitocentas (800) mil 
pessoas serão beneficiadas. O número de atendimentos, 
poderá ser ampliado em 60%, o que representa mais de 
vinte (20) mil procedimentos por mês. A estrutura contará 
com dezenove (19) consultórios médicos, sete (07) 
consultórios odontológicos, treze (13) para atividades de 
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras 
especialidades não médicas. Também terão três (03) 
salas cirúrgicas para pequenos procedimentos e setor de 
imagem completo com quinze (15) salas de exames e 
uma sala de observação. 
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Localização da obra Descrição da obra 

Município de Curitiba 

 Novo prédio do Instituto Médico Legal - IML, que contará 
com laboratórios para atender todo o estado, o que 
significa um ganho na ordem de 40 a 50% da capacidade 
atual. O complexo contará com laboratórios de biologia, 
DNA, patologia, toxicologia, salas de observatório, 
necropsia, entre outros departamentos e áreas 
administrativas. 

 Reforma e ampliação do Hospital do Trabalhador, 
referência em atendimento de urgência e emergência 
com o objetivo da ampliação é tornar o hospital até 2020, 
um dos maiores estabelecimentos em trauma do país. 
Em setembro de 2017, oitenta (80) novos leitos serão 
implantados com a inauguração do prédio “Anexo da 
Mulher”, que está em construção. O Anexo terá 4.000 m², 
e contará com uma maternidade completa, com 
cinquenta (50) leitos de enfermaria, vinte (20) de UTI 
neonatal, dez (10) de UTI adulto feminino, dois centros 
cirúrgicos, além de consultórios especializados. 

Hospital de Guarapuava 

 Construção que contará com uma área de 16.100 m², 
cento e cinquenta (150) leitos, sendo trinta (30) leitos de 
UTI Adulto e dez (10) leitos de UTI Infantil e que será 
referência para o atendimento de urgência e emergência. 

Hospital de Telêmaco Borba 

 Construção de 7.200 m² para atender aproximadamente 
200.000 habitantes de vinte (20) municípios próximos à 
Telêmaco Borba. Previsão da implantação de cento e oito 
(108) leitos de internação e vinte (20) leitos de 
observação para as áreas de clínica médica, cirúrgica, 
pediátrica e ginecológica, centro cirúrgico e pronto-
atendimento. O projeto inclui ainda a implantação da 
Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto, com dez (10) 
leitos, anexa ao centro cirúrgico. O hospital será 100% 
coberto pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

Fonte: Agência de Notícias do Paraná, 2017 e Plano Estadual de Saúde Paraná - 2016-2019, 2016. 

8.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

Com relação aos programas, projetos e ações relacionados aos RSS realizados 

por estabelecimentos geradores, foram identificadas iniciativas do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal do Paraná - HC, do Hospital Pequeno Príncipe - HPP e da 

Santa Casa de Paranavaí, descritas a seguir. 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - HC 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná é referência na 

gestão dos RSS no estado do Paraná. O Hospital possui uma Comissão de 
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Gerenciamento de Resíduos multiprofissional, que tem como finalidade a definição das 

ações relacionadas à implementação e manutenção do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde PGRSS. Esse programa, por sua vez, tem o objetivo 

de reduzir a produção dos resíduos gerados pelo Hospital, com o objetivo de preservar 

e proteger a saúde pública, os recursos naturais e o trabalhador. O sucesso do 

Programa deveu-se ao apoio da Direção, à parceria com a Unidade de Hotelaria 

Hospitalar e principalmente à sensibilização e ao envolvimento dos profissionais de 

saúde. Outro fator importante é que a Comissão de Gerenciamento de Resíduos tem 

atuação efetiva no acompanhamento e tramitação de contratos para coleta, tratamento, 

transporte e destinação final de resíduos. 

Em 2006, o Hospital encaminhou o equivalente a 1,25 t/dia de resíduos 

infectantes e perfurocortantes para tratamento, a um gasto anual de R$ 678.576,40. 

Em 2010, a produção foi de apenas 447,31 Kg desses mesmos resíduos por dia 

(redução em aproximadamente 65%), a um custo anual para o tratamento de R$ 

243.154,79, o que comprova a efetividade do programa. 

Em 2010 o PGRSS do HC foi escolhido, pelo MEC e pelo Banco Mundial como 

modelo para os Hospitais Universitários Federais do Brasil, o que resultou na 

disseminação dessas boas práticas adotadas. Em 2011 o Banco Mundial promoveu 

uma Missão Internacional com representantes da Índia e Vietnã para conhecer o 

PGRSS do HC/UFPR, os sistemas de tratamento de RSS locais e a Política Municipal 

de Resíduos, levando essa experiência para fora do Brasil. 

Hospital Pequeno Príncipe - HPP 

O Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba também se destaca pelos programas 

sócio ambientais realizados. Em 2011 foi lançado o Programa Mercúrio Livre, que teve 

por objetivo transformar todas as suas unidades em ambientes livres de mercúrio até o 

fim de 2012. O objetivo do programa foi criar as condições para que o setor da saúde 

fosse menos impactante ao meio ambiente, sem comprometer a segurança e o cuidado 

com o paciente. Foi realizada a substituição de medidores e equipamentos que utilizem 

o mercúrio por alternativas mais seguras e acessíveis. As medidas adotadas foram: 
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 Identificação de usos e fontes do mercúrio em todas as suas frentes de 

atuação; 

 Substituição imediata desses produtos por alternativas livres do metal; 

 Desenvolvimento e a implantação de uma política de compras livre de 

mercúrio; 

 Implementação de um programa de segregação para os resíduos de 

mercúrio enquanto se coloca em prática a sua substituição; 

 Orientações à comunidade e aos profissionais de saúde sobre os riscos 

que o mercúrio acarreta à saúde. 

Santa Casa de Paranavaí  

O tratamento dos resíduos orgânicos por meio da compostagem é um assunto 

que vem ganhando espaço no Brasil e os estabelecimentos de serviços de saúde estão 

acompanhando essa tendência. A Santa Casa de Paranavaí, por exemplo, implantou 

uma central de compostagem juntamente com a horta do hospital, com o objetivo de 

aproveitar sobras de resíduos orgânicos da cozinha. 

8.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS 

conforme RDC Anvisa 306/2004 devem incluir programa de educação continuada que 

visa orientar, motivar, conscientizar e informar permanentemente os envolvidos, sobre 

os riscos e procedimentos adequados de manejo, de acordo com as boas práticas. 

Ainda, conforme a Anvisa, esse programa deve ser mantido independentemente do 

vínculo empregatício dos profissionais, abrangendo os serviços dos profissionais 

terceirizados. Além disso, o programa também deve incluir pacientes e visitantes. 

Entretanto, existem poucas informações sobre o controle da implementação desses 

programas. 

Alguns programas são divulgados e se destacam; como por exemplo, o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS do Hospital 
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de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o qual foi um caso de sucesso na área 

da saúde devido a diversos fatores, como o trabalho de educação ambiental realizado 

internamente. Foram promovidas diversas capacitações, com a distribuição de 

manuais, normativas, cartilhas e cartazes, apresentações de teatros e palestras para 

as Unidades Funcionais e comunidade interna do HC, além de aulas ministradas aos 

acadêmicos da UFPR. Segundo pesquisa realizada, as informações sobre o 

gerenciamento de resíduos atingiram 2.089 pessoas, número que corresponde a 97% 

dos locais de trabalho. 

Outro programa de destaque foi o PROJETO RECICLAR, elaborado pelo 

Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba em parceria com a Faculdade Pequeno Príncipe, 

cujos objetivos são destinar corretamente os materiais recicláveis e ainda reverter essa 

ação em benefícios financeiros para a instituição. O projeto iniciou suas atividades em 

setembro de 2014 com o apoio da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Estado do Paraná. 

Não foram identificadas iniciativas municipais ou estaduais de educação 

ambiental direcionadas aos RSS. 

8.7. Atividades Geradoras 

Os resíduos dos serviços de saúde podem ser relacionados aos serviços de 

atendimento à saúde humana, que são vinculados aos postos de saúde, hospitais, 

clínicas, entre outros estabelecimentos; ou aos serviços de atendimento à saúde 

animal, que são relacionados às atividades de clínicas, consultórios e hospitais 

veterinários, entre outros estabelecimentos. 

O licenciamento ambiental dos estabelecimentos geradores de RSS é realizado 

de acordo com o porte do empreendimento, definido pela quantidade de resíduos 

gerados. Aqueles que geram quantidade inferior a trinta (30) litros por semana e não 

geram resíduos quimioterápicos podem solicitar um documento denominado Dispensa 

de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE), conforme Resolução SEMA Nº 51/09. 

Os estabelecimentos que geram mais de trinta (30) litros semanais ou geram resíduos 

quimioterápicos devem realizar o licenciamento ambiental apresentando o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos. 
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8.7.1. Serviços de atendimento à saúde humana 

Foram identificados 66.293 estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 

humana geradores de RSS no estado do Paraná. No Quadro 178 é apresentado o 

número de estabelecimentos de acordo com as categorias em que se enquadram. A 

fonte-base da pesquisa é o banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde - CNES, com informações do mês de junho de 2017. É preciso considerar, 

entretanto, que esse banco de dados apresenta números de farmácias, laboratórios e 

consultórios inferiores à realidade. Considerando isso, as quantidades de farmácias e 

laboratórios foram obtidas junto ao Conselho Regional de Farmácia do Paraná – 

CRF/PR. Em relação à classe dos consultórios, na qual, segundo o CNES, estão 

enquadrados os consultórios médicos e odontológicos, existem 14.027 

estabelecimentos cadastrados. Entretanto, segundo dados do Conselho Federal de 

Odontologia – CFO, existem 36.978 estabelecimentos de assistência odontológica no 

Paraná, indicando que o dado fornecido pelo CNES não reflete a realidade. Dessa 

forma, considerou-se que o número apresentado pelo CNES abrange apenas os 

consultórios médicos; o número de consultórios odontológicos adotado foi aquele 

informado pelo CFO. A quantidade de estabelecimentos funerários foi informada pelo 

Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Estado do Paraná e o 

número de instalações do Instituto Médico Legal (IML) foi consultado no site da 

instituição. 

Na classe de Farmácias e Drogarias estão contabilizados todos os 

estabelecimentos cadastrados no CNES relacionados à distribuição de remédios, entre 

os quais: Farmácias e Drogarias, Farmácias de Manipulação, Farmácia Pública, 

Farmácia Hospitalar Privada, Farmácia Hospitalar Pública, Farmácia de Homeopatia, 

Postos de Medicamentos, Postos de Coleta e Distribuidores de medicamentos e 

insumos. Na classe de laboratórios estão contabilizados os seguintes 

estabelecimentos: Laboratórios de Análises Clínicas Privados, Laboratórios de Análises 

Clínicas Públicos e Outros Laboratórios (Bromatologia/Toxicologia/Controle da 

Qualidade). Os hospitais de ensino e pesquisa, públicos e privados estão incluídos na 

categoria “Hospitais”. 
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Quadro 178: Estabelecimentos prestadores de serviços de saúde humana que geram RSS. 

Estabelecimentos 
Número de 

estabelecimentos 

Centro de atenção hemoterápica e/ou 
hematológica 

27 

Centro de parto normal 1 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 1.876 

Clinica especializada/ambulatório especializado 2.444 

Consultórios médicos 14.027 

Hospital especializado 48 

Hospital geral 403 

Hospital dia 48 

Policlínica 880 

Posto de saúde 792 

Pronto atendimento 83 

Pronto socorro especializado 3 

Pronto socorro geral 17 

Serviço de atenção domiciliar isolado (home care) 26 

Unidade mista 10 

Unidade móvel de nível pre-hosp-
urgência/emergência 

245 

Unidade móvel terrestre 29 

Unidade de atenção à saúde indígena 12 

Farmácias, Drogarias e demais estabelecimentos 
ligados à distribuição de medicamentos 

7.181 

Consultórios Odontológicos 36.978 

Laboratórios 765 

Funerárias 380 

Instituto Médico Legal (IML) 18 

TOTAL 66.293 

Fonte: CNES, 2017; CFO, 2017; CRF, 2017, Sesfepar, 2017 e IML, 2017. 

O IML é um instituto vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública do 

Paraná que presta serviços de Polícia Científica na área de Medicina Legal. Realiza 

perícias médico-legais em cadáveres, partes de corpos, ossadas completas ou não, e 
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em pessoas vivas, além de exames complementares (laboratoriais) nas áreas de 

anatomia patológica, toxicologia, química legal e sexologia forense, requisitadas por 

autoridades policiais e judiciárias, necessárias ao esclarecimento dos processos 

policiais, judiciários e administrativos. Já os estabelecimentos funerários realizam a 

preparação de cadáveres, cujas atividades envolvem desinfecção e embalsamento, 

ambos processos que envolvem a aplicação de produtos químicos. 

Segundo os dados do CNES (2017), os estabelecimentos de saúde geradores 

de RSS do estado do Paraná estão divididos em oito (08) esferas jurídicas, conforme 

apresentado no Quadro 179. Nessa análise não estão incluídas as farmácias, os 

laboratórios, os consultórios odontológicos, as funerárias e os IML, pois a fonte de 

dados utilizada não foi o CNES, e para esses não existe informação sobre as esferas 

jurídicas. 

Quadro 179: Número de estabelecimentos de acordo com a esfera jurídica. 

Esfera Jurídica 
Número de 

estabelecimentos 

Administração Pública Federal 18 

Administração Pública Estadual 93 

Administração Pública Municipal 3.318 

Administração Pública – Outros 68 

Empresa Pública ou Sociedade de 
Economia Mista 

1 

Demais Entidades Empresariais 7.438 

Entidades sem Fins Lucrativos 691 

Pessoas Físicas 9.344 

Fonte: CNES, 2017. 

São 17.474 estabelecimentos de direito privado, 3.497 estabelecimentos de 

direito público, conforme apresentado no Gráfico 66. 
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Gráfico 66: Estabelecimentos geradores de RSS de acordo com o tipo de esfera jurídica. 
Fonte: CNES, 2017. 

Cabe ressaltar que os consultórios odontológicos, as farmácias e os laboratórios, 

que não estão contemplados no Quadro 179 e no Gráfico 66, são, em sua grande 

maioria, estabelecimentos privados. Portanto, a porcentagem de estabelecimentos 

privados é ainda maior do que a apresentada, chegando a mais de 90%. 

Vale destacar ainda a relevância dos municípios na gestão dos RSS, visto que 

estes são responsáveis pela administração de 95% dos estabelecimentos públicos 

geradores de RSS. No Quadro 180 são apresentados os números de instalações sob 

administração pública e privada, de acordo com o tipo de estabelecimento e, entre os 

estabelecimentos públicos, é detalhada a quantidade de estabelecimentos públicos 

municipais. 

Quadro 180: Detalhamento da esfera jurídica dos estabelecimentos geradores de RSS. 

Estabelecimentos 
Número total de 

estabelecimentos 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

privada 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

pública 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

municipal 

Centro de atenção 
hemoterápica e/ou 

hematológica 
27 3 24 2 

Centro de parto 
normal 

1 0 1 1 

Centro de 
saúde/unidade 

básica de saúde 
1.876 7 1.869 1.849 

16,7% 
3.497 Estabelecimentos públicos 

83,3% 
17.474 Estabelecimentos privados 
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Estabelecimentos 
Número total de 

estabelecimentos 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

privada 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

pública 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

municipal 

Clínica 
especializada / 

ambulatório 
especializado* 

2.444 2.256 188 142 

Consultórios 
médicos 

14.027 13.966 61 58 

Hospital 
especializado 

48 41 7 4 

Hospital geral 403 254 149 129 

Hospital dia 48 47 1 1 

Policlínica 880 839 41 29 

Posto de saúde 792 2 790 780 

Pronto atendimento 83 1 82 82 

Pronto socorro 
especializado 

3 2 1 - 

Pronto socorro 
geral 

17 1 16 16 

Serviço de atenção 
domiciliar isolado 

(home care) 
26 26 0 - 

Unidade mista 10 4 6 6 

Unidade móvel de 
nível pre-hosp-

urgência / 
emergência 

245 10 235 203 

Unidade móvel 
terrestre 

29 15 14 14 

Unidade de 
atenção à saúde 

indígena 
12 0 12 2 

Farmácias, 
Drogarias e demais 
estabelecimentos 

ligados à 
distribuição de 
medicamentos 

7.181 6.427 754 ** 

Consultórios 
Odontológicos 

36.978 ** ** ** 

Laboratórios 765 610 155 ** 
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Estabelecimentos 
Número total de 

estabelecimentos 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

privada 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

pública 

Número de 
estabelecimentos 
sob administração 

municipal 

Funerárias 380 ** ** ** 

Instituto Médico 
Legal (IML) 

18 0 18 0 

TOTAL 66.293 24.511 4.424 4.182 

*Existe um estabelecimento dessa categoria que se enquadra como Empresa Pública ou Sociedade de Economia 
Mista economia mista, portanto não está contemplada nesse quadro.  

** Não existe a informação 

 Fonte: CNES, 2017; CFO, 2017; CRF, 2017, Sesfepar, 2017 e IML, 2017. 

A situação jurídica das funerárias apresenta uma peculiaridade no município de 

Londrina, pois tradicionalmente esse serviço é prestado por agentes privados, 

entretanto, em Londrina foram extintas as funerárias particulares e esse serviço foi 

municipalizado através de uma lei municipal. A partir disso, foi criada a Administração 

dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF), uma autarquia com 

"status" de Secretaria Municipal. Segundo informações da entidade, esta lei resolveu o 

problema da chamada “comercialização da morte” e tem sido modelo para os outros 

municípios brasileiros.  

Todos os municípios paranaenses possuem pelo menos uma instalação 

geradora de RSS. O município de Curitiba apresenta a maior concentração deles, com 

cerca de 7.500 estabelecimentos. A capital do estado abriga 5.396 leitos de 

atendimento à saúde humana, número que representa 20% do total existente no estado 

(CNES, 2017). No Quadro 181 são apresentados os municípios que possuem os 

maiores números de leitos no Paraná. 

Quadro 181: Municípios que possuem o maior número de leitos no estado do Paraná. 

Município Número de Leitos 

Curitiba 5.396 

Londrina 1.881 

Maringá 1.487 

Cascavel 1.001 

Campo Largo 813 

Fonte: CNES, 2017. 
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Na Figura 118, é apresentada a distribuição espacial dos estabelecimentos 

prestadores de serviços da saúde no estado do Paraná. 

 

Figura 118: Número de estabelecimentos de saúde por município no estado do Paraná. 

Na Figura 119 é apresentada a quantidade de leitos por município, segundo os 

dados do CNES, 2017. 
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Figura 119: Número de leitos de atendimento à saúde humana por município do estado 
do Paraná. 

O Complexo Hospital de Clínicas - CHC, que abrange o Hospital de Clínicas - 

HC e a Maternidade Victor Ferreira do Amaral - MVFA, ambos hospitais universitários 

pertencentes à Universidade Federal do Paraná, é um dos maiores geradores de RSS 

do estado. Trata-se de um dos maiores hospitais do Paraná e o terceiro maior Hospital 

Universitário do Brasil. Os atendimentos são integralmente realizados via Sistema 

Único de Saúde - SUS, ou seja, o hospital é 100% público. Está localizado na Rua 

General Carneiro, 181, bairro Alto da Glória e possui 63.000 m² de área construída, por 

onde circulam diariamente cerca de 11.000 pessoas. Abrange duzentos e onze (211) 

consultórios divididos entre cinquenta e nove (59) especialidades. O hospital atende 

principalmente pacientes de Curitiba e região metropolitana, conforme apresentado no 

Quadro 182. 
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Quadro 182: Origem dos pacientes do Hospital de Clínicas. 

País/Estado/Município de Origem Porcentagem 

Curitiba 58,10% 

Região Metropolitana 26,84% 

Outros Municípios PR 12,83% 

Paraná (total) 97,77% 

Outros Estados 2,23% 

Fonte: EBSERH, 2016. 

A Maternidade Victor Ferreira do Amaral é a mais antiga do Paraná. Ficou mais 

de uma década fechada e foi reativada no ano de 2001, com o objetivo de trabalhar 

com uma filosofia voltada para o atendimento humanizado das pacientes. Pautada no 

incentivo ao parto normal, a maternidade prioriza seu atendimento às gestantes 

adolescentes e grávidas de médio e baixo risco pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

Atualmente são realizados cerca de trezentos e cinquenta (350) partos por mês.  

No Quadro 183 e no Quadro 184 são apresentados os números de atendimentos 

realizados e o número de leitos existentes nos estabelecimentos do Complexo Hospital 

de Clínicas do Paraná. 

Quadro 183: Registros de atendimentos nos estabelecimentos do Complexo Hospital de 
Clínicas do Paraná. 

Tipo de 
atendimento 

Hospital de Clínicas 

Média Mensal - 2016 

Maternidade Victor 
Ferreira do Amaral 

Média Mensal - 2016 

Internamentos 1.300 330 

Cirurgias 840 240 

Consultas 30.000 1.400 

Fonte: EBSERH, 2016. 

Quadro 184: Número de leitos por estabelecimento. 

Estabelecimento Capacidade Total Ativos 

Hosp. Clínicas (HC) 562 375 

Mat. Victor F. Amaral (MVFA) 53 53 

TOTAIS 615 428 

Fonte: EBSERH, 2016. 
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8.7.2. Serviços de atendimento à saúde animal 

Segundo informações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná 

– CRMV-PR existem 1.565 estabelecimentos veterinários, com atividade clínica e/ou 

laboratorial, registrados ou em processo de registro no estado. Esses estabelecimentos 

estão divididos em quatro (04) categorias, conforme apresentado no Quadro 185. 

Quadro 185: Número de estabelecimentos veterinários por tipo. 

Tipo de estabelecimento 
Número de 

estabelecimentos 

Hospitais Veterinários 26 

Clínicas Veterinárias 662 

Consultórios Veterinários 826 

Laboratórios Veterinários 51 

Fonte: CRMV-PR, 2017. 

Segundo Stapenhorst (2011), cuja pesquisa abrangeu vinte (20) 

estabelecimentos veterinários localizados no município de Curitiba - cinco (05) 

hospitais veterinários, cinco (05) clínicas gerais, oito (08) clínicas de pequenos animais 

e dois (02) consultórios veterinários - 90% desses possuem PGRS aprovado ou em 

análise pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Os estabelecimentos de atendimento à saúde animal mais importantes em 

termos de geração de RSS são os hospitais veterinários, devido à maior complexidade 

dos procedimentos realizados e ao maior porte, em comparação com outros 

estabelecimentos. Os hospitais veterinários realizam cirurgias e intervenções que 

geram resíduos potencialmente infectantes, com possível presença de agentes 

biológicos, de resíduos químicos, de resíduos radioativos e de resíduos 

perfurocortantes. No estado do Paraná existem vinte e seis (26) estabelecimentos 

dessa categoria, incluindo os Hospitais Universitários. A título de exemplo, cabe 

descrever alguns dos hospitais veterinários vinculados às universidades paranaenses.  

O Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (Curitiba) está 

localizado no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, na Rua 

dos Funcionários, 1540, Bairro Juvevê, Curitiba, PR. As instalações, com cerca de 

5.000 m², servem às atividades de ensino do Curso de Medicina Veterinária da 
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Universidade e, também são utilizadas para prestação de serviços profissionais 

médicos-veterinários entre os quais: clínica e cirurgia de grandes animais, animais 

silvestres ou exóticos e pequenos animais, serviços de odontologia, tratamento de 

pacientes oncológicos, internamento, além de serviços de diagnóstico, como Raio-X, 

ultrassom e exames laboratoriais. No Quadro 186 são apresentados os números de 

atendimentos realizados no Hospital Veterinário de Curitiba entre os anos de 2011 e 

2015. 

Quadro 186: Atendimentos prestados pelo Hospital Veterinário de Curitiba entre 2011 e 2015. 

Tipo de Atendimento 2011 2012 2013 2014 2015 

Cirurgias de grandes animais 57 89 127 245 205 

Cirurgias de pequenos animais 652 604 1004 766 1.495 

Consultas e reconsultas de grandes animais 425 750 1785 1.516 3.122 

Consultas e reconsultas de pequenos animais 4.666 3.973 5818 6.966 10.548 

Exames laboratoriais grandes / pequenos animais 
selvagens - ELP 

28.575 38.567 41082 38.918 45.859 

Exames radiológicos pequenos / grandes animais 
selvagens - ERP 

1.729 1.796 2195 1.188 2.514 

Inseminações artificiais - IAR 8 66 17 6 - 

Cirurgias em animais selvagens - CIAS 18 15 40 55 64 

Consultas e reconsultas de animais selvagens - CAS 383 130 517 572 961 

Vacina de pequenos animais - CPA 748 542 563 656 *1 

Vacina de grandes animais - VGA 3 48 165 61 *1 

Outros procedimentos animais selvagens 79 178 225 240 713 

Outros procedimentos grandes animais 3.038 7.263 12926 18.692 14.933 

Outros procedimentos pequenos animais 4.359 505 2571 4.930 7.592 

TOTAL 44.740 54.526 69.035 74.811 88.006 

*1 - A informação sobre vacinas deixou de ser particularizada a partir de 2015 face o procedimento estar sendo feito 
de forma junto à consulta. 

Fonte: UFPR, 2015. 

O Hospital Veterinário de Palotina, localizado na Rua Pioneiro, 2.153, possui 

aproximadamente 2.500 m², divididos entre área administrativa, atendimento com 

ambulatórios, centros cirúrgicos, central de material e esterilização, diagnóstico por 

imagem (raio-x e ultrassonografia), laboratórios, sala de emergência, unidade de 

terapia intensiva - UTI e internamentos. No Quadro 187 são apresentados os números 

de atendimentos realizados no Hospital Veterinário de Palotina. 
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Quadro 187: Atendimentos prestados pelo Hospital Veterinário de Palotina - 2011-2015. 

Tipo de Atendimento 2011 2012 2013 2014 2015 

Cirurgias de pequenos animais 316 361 520 607 625 

Cirurgias em animais selvagens 6 12 12 54 6 

Cirurgias de grandes animais 23 55 140 88 73 

Consultas e reconsultas de pequenos animais 1.217 2.118 3.283 3.578 3.495 

Consultas de animais selvagens 80 156 170 190 230 

Consultas de grandes animais 84 220 334 298 284 

Exames laboratoriais pequenos / grandes / 
animais selvagens  

1.922 3.085 7.927 7.584 11.460 

Exames radiológicos pequenos / grandes 
animais selvagens 

480 436 679 520 1.784 

Inseminações artificiais - IAR - 5 - - - 

Outros procedimentos pequenos animais 166 10 165 6.758 4.429 

Outros procedimentos animais selvagens - - - 215 951 

Outros procedimentos grandes animais - 39 419 2.456 3.241 

TOTAL 4.294 6.497 13.649 22.348 26.578 

Fonte: UFPR, 2015. 

Já o serviço de atendimento ao público do Hospital Veterinário da Universidade 

Paranaense – UNIPAR, em Umuarama, localizado Rodovia PR 480, km 14, oferece 

assessoramento e diagnóstico para clínicas particulares, consultas, exames 

laboratoriais, diagnóstico por imagem, internação e cirurgias especializadas, como 

ortopédicas e oftálmicas. Possui, também, um moderno laboratório de reprodução 

animal, clínica odontológica e atendimento clínico de animais silvestres. Os serviços 

mais procurados são atendimentos clínicos para pequenos animais (cães). No ano de 

2008, foram realizados 2.262 atendimentos clínicos (consultas em pequenos e grandes 

animais), 563 cirurgias e 4.347 exames (laboratório clínico, diagnóstico por imagem e 

anatomia patológica).  
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8.7.3. Atividades geradoras de RSS licenciadas pelo IAP 

As atividades geradoras de RSS licenciáveis pelo IAP estão relacionadas no 

Quadro 188 a seguir. 

Quadro 188: Atividades geradoras de RSS licenciáveis pelo IAP. 

Atividades 

Atividades funerárias e serviços relacionados 

Laboratórios de análises clínicas 

Laboratórios de análises clinicas, biológicas, radiológicas e físico-químicas 

Outros empreendimentos de prestação de serviços 

Pesquisa e desenvolvimento científico 

Serviço de saúde 

Fonte: IAP, 2017. 

As atividades licenciáveis do IAP são subdivididas em Atividades Específicas, 

que geralmente permitem uma melhor identificação do tipo de empreendimento. Abaixo 

são descritas de forma breve as atividades específicas relacionadas às atividades 

genéricas citadas no Quadro 188. 

 Atividades funerárias e serviços relacionados: envolvem serviços de funerária, 

de somatoconservação, de sepultamento, de cremação, além da gestão e da 

manutenção de cemitérios.  

 Laboratórios de análises clinicas, biológicas, radiológicas e físico-químicas: 

testes e análises técnicas. 

 Pesquisa e desenvolvimento científico: envolvem pesquisa e desenvolvimento 

experimental em ciências físicas e naturais e serviços de tratamento de cultivo. 

 Serviço de saúde: englobam atividades médicas ambulatoriais, atividades 

odontológicas, serviços de vacinação e imunização humana, atividades de 

enfermagem, serviços de hemoterapia, laboratórios clínicos, atividades de apoio 

à gestão de saúde, atendimento hospitalar e pronto socorro, serviços de 

diagnóstico por imagem, atividades de fisioterapia e terapia de nutrição, 

atividades de banco de leite humano, serviços de remoção de pacientes, 

atividades de profissionais da nutrição, atividades de psicologia, psicanálise ou 
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terapia ocupacional, atividades de fonoaudiologia, laboratórios de anatomia 

patológica e citológica, serviços de tomografia, serviços de diálise e nefrologia, 

atividades de reprodução humana assistida, UTI móvel, serviços de ressonância 

magnética, serviços de diagnóstico por métodos óticos, serviços de litotripsia, 

serviços de radioterapia, atividades de acupuntura, estética e serviços de 

cuidados com beleza, serviços de bancos de células e tecidos humanos e 

atividades de clínica veterinária.  

 Outros empreendimentos de prestação de serviços: abordam serviços 

esterilização de equipamentos médico-hospitalares, higiene e embelezamento 

de animais domésticos e comércio varejista de animais vivos e de artigos e 

alimentos para animais de estimação.  

Foram identificadas na base de licenças emitida pelo IAP quinhentos e dezoito 

(518) licenças relacionadas à estabelecimentos geradores de RSS no estado do 

Paraná, número bastante reduzido em relação ao número de estabelecimentos 

identificados no CNES. A Figura 120 apresenta a distribuição dos empreendimentos de 

saúde licenciados nos municípios do estado. 
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Figura 120: Concentração dos empreendimentos de saúde licenciados nos municípios 
do Paraná. 

8.8. Composição e Geração 

A caracterização dos resíduos é um instrumento básico e primordial para o 

planejamento do gerenciamento dos RSS. Os resultados desse estudo subsidiarão a 

elaboração das ações que serão definidas para o manejo de resíduos. 
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Os estabelecimentos de saúde estão em constante evolução juntamente com o 

desenvolvimento da ciência médica. As novas tecnologias de diagnóstico e tratamento 

surgem acompanhadas da geração de novos materiais, novas substâncias e novos 

equipamentos, com a presença de componentes mais complexos e, muitas vezes, mais 

perigosos para o homem que manuseia e para o meio ambiente que o recebe (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 2006). Por outro lado, os atores envolvidos 

com a gestão dos RSS estão cada vez mais atentos às questões que envolvem a 

geração e a segregação dos resíduos, promovendo treinamentos e capacitações com o 

intuito de reduzir a geração e aprimorar a segregação desses resíduos. 

Os estudos sobre a composição e a geração de RSS atualmente no estado do 

Paraná foram realizados com base nos dados apresentados no item 8.8.1. Dados 

Quantitativos a seguir. 

8.8.1. Dados Quantitativos 

Nesse item serão apresentados os dados quantitativos de geração de RSS 

recebidos ou consultados. Nem todos os dados foram utilizados, apenas aqueles 

considerados coerentes para cada cálculo realizado, com base no conhecimento 

técnico dos consultores 

A principal fonte de dados foram os questionários de diagnóstico enviados para 

todos os trezentos e noventa e nove (399) municípios paranaenses e aplicados durante 

as sessenta e seis (66) visitas técnicas realizadas. Entre os cento e trinta e sete (137) 

questionários respondidos, noventa e seis (96) forneceram informações quantitativas 

sobre geração de RSS. Essas informações abrangem somente os resíduos infectantes 

(Grupos A e E) e químicos (Grupo B), pois as prefeituras não costumam registrar a 

geração de resíduos comuns, visto que são coletados no sistema regular de coleta. 

Sessenta e cinco (65) municípios informaram a quantidade total gerada e vinte e sete 

(27) disponibilizaram os dados de acordo com os grupos, fato que possibilitou o cálculo 

da composição. No Quadro 189 é apresentado um resumo desses dados. 
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Quadro 189: Resumo sobre as informações obtidas por meio dos questionários de diagnóstico. 

 
Número de 
municípios 

Soma das 
gerações de 
infectantes 
informadas 

(t/ano) 

Soma das 
gerações de 

químicos 
informada 

(t/ano) 

Soma das 
gerações 

totais 
informadas 

(t/ano) 

Informação somente de geração 
de infectantes (Grupos A e E) 

4 2,7 - - 

Informação de geração de 
infectantes (Grupos A e E) e 

químicos (Grupo B) 
separadamente 

27 284,4 32,0 316,4 

Informação do total de RSS 
gerados 

65 - - 1.355,2 

Conforme explicado no item anterior, além dos questionários enviados aos 

municípios, foram criados questionários específicos sobre RSS para levantamento de 

dados junto aos estabelecimentos geradores. No Quadro 190 e no Quadro 191 

constam as informações obtidas por meio de consultas a PGRSS e dos questionários 

enviados aos geradores.  

Quadro 190: Dados obtidos nos PGRSS do IML de Curitiba e da Universidade Positivo 

Tipo de 
estabelecimento 

Geração de resíduos 
infectantes - Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de resíduos 
químicos – Grupo B 

(kg/dia) 

Instituto Médico 
Legal (IML) 

29,59 0,89 

Universidade 
Positivo 

27,80 16,57 

Fonte: PGRSS do IML de Curitiba/2011 e PGRSS da Universidade Positivo. 

Quadro 191: Dados de geração de RSS de hospitais do Paraná obtidos por meio dos 
questionários enviados aos atores setoriais e de consultas aos PGRSS das instituições 

Hospital 
Tipo de 
Hospital 

Número 
de leitos 

Geração de 
resíduos 

infectantes 
Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de 
resíduos 
químicos 
Grupo B 
(kg/dia) 

Geração de 
resíduos 
comuns 
Grupo D 
(kg/dia) 

Hospital Erasto Gaertner 
(Curitiba) 

Geral 167 115,07 29,59 - 

Hospital Beneficente São 
Camilo (Ponta Grossa) 

Geral 40 37,18 3,40 - 

Hospital Caridade São 
Vicente de Paula 

(Guarapuava) 
Geral 156 141,10 14,25 80,00 
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Hospital 
Tipo de 
Hospital 

Número 
de leitos 

Geração de 
resíduos 

infectantes 
Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de 
resíduos 
químicos 
Grupo B 
(kg/dia) 

Geração de 
resíduos 
comuns 
Grupo D 
(kg/dia) 

Santa Casa de Paranavaí Geral 173 37,32 0,49 342,05 

Centro de Estudos e 
Pesquisa da Visão – 

Hoftalon 
Especializado 10 9,86 0,22 65,37 

Hospital Universitário de 
Londrina 

Geral 300 397,81 9,86 1804,27 

Hospital Pequeno 
Príncipe 

Especializado 372 302,79 12,85 2178,08 

Fonte: Santa Casa de Paranavaí, 2017, Hoftalon, 2017, PGRSS do Hospital Universitário de Londrina, 
2017. 

Foram utilizados também dados de geração de RSS disponíveis no Diagnóstico 

do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento (SNIS), publicado em 2016, cuja base de dados é de 2015. Esse estudo 

reúne informações sobre o total de RSS coletados em duzentos e onze (211) 

municípios, conforme apresentado no Quadro 192. Não existe diferenciação entre os 

grupos de RSS. 

Quadro 192: Resumo das informações de geração de RSS obtidas por meio do SNIS 

Número de 
municípios 

Total de RSS coletado 
(t/ano) 

211 5.943,1 

Fonte: SNIS, 2016. 

No Quadro 193 é apresentado um resumo dos dados oriundos das planilhas das 

empresas tratadoras de RSS. Importante ressaltar que essas empresas são 

contratadas para coleta e tratamento dos resíduos perigosos (Grupos A, B e E), 

portanto não possuem quantitativos de resíduos comuns (Grupo D). As informações 

referentes aos hospitais são detalhadas no Quadro 194, pois esses estabelecimentos 

serão abordados em item específico nos capítulos de composição e geração. Os 

hospitais não estão identificados por questões de sigilo comercial. 
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Quadro 193: Resumo dos dados obtidos por meio das empresas tratadoras de RSS 

Tipo de 
estabelecimento 

Número de 
estabelecimentos 

analisados  

Geração de resíduos 
infectantes de todos 
os estabelecimentos 

analisados (t/ano) 

Geração de resíduos 
químicos de todos os 

estabelecimentos 
analisados (t/ano) 

Prefeituras 27 279,61 17,67* 

Hospitais 21 845,88** 61,37** 

Clínica Médica 79 15,00 1,14 

Consultório 
médico 

46 3,25 0,04 

Farmácia e 
drogarias 

108 5,53 8,85 

Funerária 5 1,23 *** 

Laboratórios 30 36,50 9,44 

Consultórios 
Odontológicos 

482 41,05 0,75 

Veterinária 82 11,40 0,20 

Policlínicas 16 17,33 0,27 

*Não existe informação de geração de resíduos químicos (grupo B) para seis municípios. 

**Não existe informação de geração de resíduos infectantes para um hospital e de químicos para três hospitais. 

***Não existe informação sobre geração de resíduos químicos de funerárias 

Fonte: SERQUIP – Tratamento de resíduos, 2018, Ambserv Tratamento de Resíduos LTDA, 2018 e Zero 
Resíduos LTDA , 2018. 

Quadro 194: Dados de geração de RSS de hospitais obtidos junto às empresas tratadoras 

Hospital 
Tipo de 
Hospital 

Número 
de leitos 

Geração de 
resíduos 

infectantes 
Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de 
resíduos 
químicos 
Grupo B 
(kg/dia) 

Hospital 1 Especializado 14 35,23 0,72 

Hospital 2 Especializado 90 63,60 11,45 

Hospital 3 Especializado 40 65,71 3,31 

Hospital 4 Especializado 59 29,31 3,37 

Hospital 5 Geral 144 325,05 38,47 

Hospital 6 Geral 90 168,03 4,20 



 

 

672 

 
672 

Hospital 
Tipo de 
Hospital 

Número 
de leitos 

Geração de 
resíduos 

infectantes 
Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de 
resíduos 
químicos 
Grupo B 
(kg/dia) 

Hospital 7 Geral 73 123,70 12,55 

Hospital 8 Geral 183 284,44 12,31 

Hospital 9 Geral 125 178,32 8,35 

Hospital 10 Geral 64 53,64 2,89 

Hospital 11 Geral 116 73,90 5,21 

Hospital 12 Geral 53 31,85 * 

Hospital 13 Geral 64 36,23 1,04 

Hospital 14 Geral 90 11,27 5,73 

Hospital 15 Especializado 155 247,49 *  

Hospital 16 Geral 78 55,72 * 

Hospital 17 Geral 250 * 32,38 

Hospital 18 Geral 91 123,29 3,93 

Hospital 19 Geral 42 38,15 2,74 

Hospital 20 Geral 155 117,65 8,42 

Hospital 21 Geral 223 154,90 11,05 

*Não foi informado 

Fonte: Serquip, Ambserv e ZERO Resíduos 

Conforme explicado no item 8.1, para aprimorar o conjunto de dados de geração 

de RSS, foram utilizadas também informações do SINDIHOSPA, que abrangem onze 

(11) dos maiores hospitais de Porto Alegre, e dados de bibliografia especializada, 

retirados de André et al. (2013), que abrangem onze (11) hospitais de Ribeirão Preto-

SP. No Quadro 194 e Quadro 196 são detalhadas essas informações. 
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Quadro 195: Dados de geração de RSS em hospitais de Porto Alegre-RS. 

Hospital Tipo de Hospital 
Número de 

leitos 

Geração de 
resíduos 

infectantes 
Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de 
resíduos comuns 
Grupo D (kg/dia) 

C1 Especializado 311 256,05 832,75 

C2 Especializado 264 940,44 3.052,87 

C3 Especializado 182 1.043,34 3.788,15 

C4 Geral 1.061 242,12  - 

C5 Geral 845 415,25 938,76 

C6 Geral 1.067 474,38 1.286,66 

C7 Geral 312 576,76 2.594,40 

C8 Geral 350 601,60 3677,13 

C9 Geral 170 796,06 1974,74 

C10 Geral 536 974,83 4.015,89 

C11 Geral 380 1.142,07 4.681,38 

Fonte: SINDIHOSPA, 2012 e SINDIHOSPA, 2015. 

Quadro 196: Dados de geração de RSS em hospitais de Ribeirão Preto-SP. 

Hospital 
Tipo de 
Hospital 

Número de 
leitos 

Geração de resíduos 
infectantes - Grupos A e E 

(kg/dia) 

Geração de 
resíduos comuns - 
Grupo D (kg/dia) 

H1 Especializado 13 30,77 83,12 

H2 Especializado 158 586,67 504,38 

H3 Especializado 212 203,33 664,28 

H4 Geral 295 3,56 318,79 

H5 Geral 41 25,93 160,38 

H6 Geral 25 31,36 65,14 

H7 Geral 50 84,27 372,32 

H8 Geral 704 1.265,12 2.526,17 

H9 Geral 130 183,33 355,70 

H10 Geral 95 171,67 238,44 

H11 Geral 39 32,27 106,65 

Fonte: André et al. (2016) e Dutra e Monteiro (2012). 



 

 

674 

 
674 

8.8.2. Composição 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), entre 75% e 

90% dos resíduos produzidos nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 

são comparáveis aos resíduos domésticos, classificados como "não perigosos". Esses 

resíduos são originados nas funções administrativas, na cozinha e na limpeza desses 

estabelecimentos. Os outros 10% a 25% dos resíduos são considerados "perigosos" e 

podem representar riscos ambientais e à saúde humana. 

A periculosidade dos resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde está 

relacionada às suas características biológicas, químicas e físicas; os quais necessitam 

de manejo diferenciado, podendo exigir ou não tratamento prévio para a disposição 

final adequada. Esse manejo diferenciado envolve procedimentos para a correta gestão 

integrada dos resíduos dentro e fora dos estabelecimentos de saúde. Internamente, a 

gestão inicia pela segregação e acondicionamento diferenciados, passando pela coleta, 

transporte interno e abrigos interno e externo adequados. A gestão externa envolve as 

etapas de coleta e transporte, de tratamento e de disposição final. 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222 da ANVISA 

(2018), os RSS são classificados entre os grupos grupo A (biológicos), grupo B 

(químicos), grupo C (radioativos), grupo D (resíduos comuns) e grupo E 

(perfurocortantes). No Quadro 197 são apresentadas as características de cada grupo. 

Quadro 197: Classificação dos RSS. 

Grupo Tipos de Resíduos 

GRUPO A 
Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção. 

GRUPO B 
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

GRUPO C 
Rejeitos radioativos que contenham material com radionuclídeo em 
quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da 
CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

GRUPO D 
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 
domiciliares. 
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Grupo Tipos de Resíduos 

GRUPO E 

Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas 
inutilizadas, 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) . 

Fonte: Resolução RDC ANVISA 222/2018 

O grupo A é subdividido ainda em cinco (05) categorias: A1, A2, A3, A4 e A5, 

conforme apresentado anteriormente no Quadro 171. O maior detalhamento na 

classificação do grupo A foi motivado pelos riscos de infecção ou veiculação de 

doenças e danos à saúde pública associados à contaminação biológica. 

Estabelecimentos de prestação de serviços à saúde humana 

 Hospitais 

Entre os estabelecimentos prestadores de serviços à saúde humana, os 

hospitais são os maiores geradores do estado. A composição dos RSS gerados nesses 

estabelecimentos foi calculada com base nos dados de hospitais apresentados no item 

8.8.1. Foram realizadas diferentes análises a respeito da composição, de acordo com a 

fonte de dados, devido às diferenças existentes entre as informações recebidas. 

Os dados apresentados no Quadro 191 incluem os resíduos infectantes (Grupos 

A e E), Químicos (Grupo B) e comuns (Grupo D), portanto foi possível calcular uma 

composição que abrange todos os grupos. Nesse cálculo não foram utilizados os dados 

do Hospital Erasto Gaertner (Curitiba) e do Hospital Beneficente São Camilo (Ponta 

Grossa), pois estes não apresentaram quantitativos do grupo D, e do Hospital Caridade 

São Vicente de Paula (Guarapuava), porque a composição dos RSS apresentada não 

foi considerada fidedigna à realidade. No Quadro 198 é apresentada a composição 

calculada. 
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Quadro 198: Composição dos RSS de hospitais calculada a partir dos dados dos questionários.  

Resíduos infectantes-
Grupos A e E(kg/dia) 

Resíduos químicos -
Grupo B (kg/dia) 

Resíduos comuns 
- Grupo D (kg/dia) 

14,4% 0,5% 85,1% 

Fonte: Santa Casa de Paranavaí, 2017, Centro de Estudos e Pesquisa da Visão – Hoftalon, 2017 e 
PGRSS do Hospital Universitário de Londrina, 2017, PGRSS do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. 

Infelizmente nas demais fontes consultadas não existem dados de geração de 

RSS de todos os grupos. Os dados apresentados nos Quadro 195 e Quadro 196 não 

incluem resíduos químicos (Grupo B). Entretanto, essa tipologia representa baixa 

parcela do total gerado nos hospitais. Conforme apresentado no Quadro 198, os 

resíduos dos grupos A, D e E representam uma parcela de 99,5% da massa gerada. 

Dessa forma, torna-se útil uma análise que aborda apenas esses grupos, visto que a 

grande maioria dos resíduos está contemplada. No Quadro 199 são apresentados os 

dados e a composição calculada. 

Quadro 199: Composição dos RSS de hospitais calculada a partir de dados de bibliografia 

Fonte 
Resíduos infectantes -
Grupos A e E (kg/dia) 

Resíduos comuns - 
Grupo D (kg/dia) 

André et al.(2013) 32,7% 67,3% 

SINDIHOSPA, 2012 e 
SINDIHOSPA, 2015 

21,2% 78,8% 

Composição Média 26,95% 73,05% 

Fonte: André et al.(2013), SINDIHOSPA, 2012 e SINDIHOSPA, 2015. 

Por fim será apresentada a análise da composição dos RSS gerados em 

hospitais de acordo com os dados do Quadro 194, oriundos das empresas tratadoras, 

que abrangem apenas infectantes e químicos. Não existem informações sobre resíduos 

comuns (grupo D) porque essas empresas não são contratadas para coleta dessa 

tipologia. Apesar do grupo D representar maior parcela em termos de massa gerada 

(Quadro 198), a periculosidade está associada principalmente aos resíduos infectantes 

e químicos. Dessa forma, os dados das tratadoras foram utilizados para traçar um perfil 

dos resíduos perigosos. Conforme apresentado no Quadro 200, os infectantes (Grupos 

A e E) representam em média 93,6% da geração, enquanto os químicos compõem uma 

parcela de 6,4%.  
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Quadro 200: Dados de composição dos resíduos perigosos de hospitais a partir de dados 
informados pelas empresas que realizam coleta e tratamento de RSS 

Resíduos infectantes -
Grupos A e E (kg/dia) 

Resíduos químicos - 
Grupo B (kg/dia) 

93,6% 6,4% 

 Estabelecimentos municipais (exceto hospitais) 

As prefeituras municipais são responsáveis pela administração de diversos 

estabelecimentos de saúde, entre os quais estão as unidades básicas de saúde (UBS), 

as unidades de pronto atendimento (UPA), os postos de saúde, os ambulatórios e 

clínicas especializadas, os centros de parto normal, os consultórios médicos, as 

farmácias municipais, entre outros. Conforme detalhado no ítem 8.1, não foi possível 

realizar o estudo individualizado de geração de resíduos para cada tipo de 

estabelecimento municipal, visto que os dados existentes informam somente a 

quantidade total gerada pelo município. Assim sendo, foi realizada uma estimativa de 

composição que engloba todos juntos, exceto os hospitais, que foram abordados em 

capítulo específico. 

Para realizar essa estimativa foram utilizados os dados apresentados nos 

Quadro 189 e no Quadro 193. Não foram utilizadas informações do SNIS, pois não 

apresentam diferenciação entre os grupos, apenas o total de RSS gerado. Além disso, 

foram utilizados apenas dados de municípios que não possuem hospitais em seu 

território, evitando dessa forma a inclusão dos RSS gerados nesses estabelecimentos. 

O resultado, apresentado no Quadro 201, abrange os infectantes e químicos, pois os 

dados referentes aos estabelecimentos municipais não incluem os resíduos comuns 

(Grupo D). 

Quadro 201 – Composição dos RSS gerados nos estabelecimentos municipais (exceto 
hospitais) 

Fonte 

Composição média 

Resíduos 
infectantes 

(Grupos A e E) 

Resíduos 
químicos 
(Grupo B) 

Questionários de 
diagnóstico 

85,5% 14,5% 
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Fonte 

Composição média 

Resíduos 
infectantes 

(Grupos A e E) 

Resíduos 
químicos 
(Grupo B) 

Empresas tratadoras de 
RSS 

87,9% 12,1% 

Composição Média 86,7% 13,3% 

Observa-se que as composições calculadas a partir de duas fontes de dados 

distintas são semelhantes, indicando que os dados utilizados são confiáveis. 

 Outros estabelecimentos 

Nesse item será apresentada a composição dos RSS gerados nos demais 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde (Quadro 202). Os dados utilizados 

no cálculo foram apresentados no Quadro 193. Por se tratar de uma análise realizada 

com dados das empresas tratadoras, são abordados apenas os resíduos infectantes e 

químicos. 

Quadro 202: Composição dos RSS gerados nos demais estabelecimentos do Estado. 

Tipos de estabelecimentos 
Resíduos 

infectantes 
(Grupos A e E) 

Resíduos químicos 
(Grupo B) 

Clínicas Médicas 93,0% 7,0% 

Consultórios Médicos 98,9% 1,1% 

Farmácias e Drogarias 38,5% 61,5% 

Laboratórios 79,4% 20,6% 

Consultórios Odontológicos 98,2% 1,8% 

Policlínicas 98,4% 1,6% 

Instituto Médico Legal (IML) 97,1% 2,9% 

Os resultados apresentados indicam que os consultórios médicos, os 

consultórios odontológicos, as Policlínicas e o IML apresentam composição 

semelhante, predominantemente de resíduos infectantes. Já nas clínicas médicas, é 

gerada uma parcela de resíduos químicos um pouco mais elevada, que chega a 7,0% 

da massa total. De maneira geral, as clínicas prestam serviços semelhantes aos 

consultórios e policlínicas, de modo que se esperaria uma composição parecida dos 
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resíduos gerados. Não foi identificado o motivo dessa parcela ser mais elevada, pois 

não há informações detalhadas a respeito das clínicas. Supõe-se que entre os dados 

analisados existam clínicas com características peculiares de alta quantidade de 

resíduos químicos gerados, como as clínicas oncológicas, por exemplo. Esse fato 

poderia estar contribuindo para a elevação da parcela do grupo B.  

Nos laboratórios, os resíduos químicos representam uma média em torno de 

20% da massa total gerada, valor justificado pela utilização de uma série de produtos 

químicos nas análises laboratoriais. Os únicos estabelecimentos avaliados que geram 

mais resíduos químicos do que infectantes são as farmácias. Essa peculiaridade ocorre 

devido à atividade de comércio de medicamentos.  

Não foram abordadas as funerárias nesse capítulo, pois existem somente dados 

quantitativos dos resíduos infectantes, inviabilizando um cálculo da composição. 

Além dos estabelecimentos já abordados, vale mencionar os Centros de 

Hematologia e Hemoterapia (hemocentros), para os quais não foram obtidos dados 

primários sobre geração de resíduos. Nesse caso foram buscadas referências 

bibliográficas para caracterizar os resíduos gerados nesses estabelecimentos.  

Os hemocentros são estabelecimentos nos quais é realizada a coleta, o 

armazenamento, o processamento, a transfusão e a distribuição de sangue para 

trezentos e oitenta e quatro (384) hospitais públicos, privados e filantrópicos do estado. 

Em função das atividades especificamente relacionadas à manipulação de sangue, 

esses estabelecimentos apresentam uma peculiar composição dos resíduos gerados. 

No Quadro 203 é apresentada a composição dos RSS gerados em um hemocentro 

paranaense, cujo município onde está localizado não foi informado no estudo realizado 

por Macedo et al. (2013). 

Quadro 203: Composição dos RSS gerados em um hemocentro 

Parcela de 
resíduos 

infectantes 

Parcela de 
resíduos 
químicos 

Parcela de 
resíduos comuns 

46,2% 0,1% 53,7% 

Fonte: Macedo et al., 2013. 
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Observa-se que a parcela dos resíduos infectantes (46,2%) é mais elevada em 

comparação à composição dos RSS gerados nos hospitais, por exemplo, fato que 

implica em um maior cuidado no gerenciamento devido ao riscos ocupacionais no 

manejo dos resíduos, tratamento e disposição ambientalmente adequada. 

Em resumo, destaca-se que a composição dos RSS apresenta variação 

conforme o tipo de estabelecimento prestador de serviços de saúde humana. Além 

disso, para estabelecimentos da mesma natureza, outros fatores como o porte, o 

número de leitos, e os tipos de serviços realizados também refletem nas características 

dos resíduos gerados. 

 Estabelecimentos de prestação de serviços à saúde animal 

A composição dos RSS gerados nos estabelecimentos veterinários foi calculada 

com base nos dados apresentados no Quadro 193. 

Quadro 204: Composição dos RSS gerados nos estabelecimentos veterinários 

Tipos de estabelecimentos 
Resíduos infectantes 

(Grupos A e E) 
Resíduos químicos 

(Grupo B) 

Estabelecimentos veterinários 98,6% 1,4% 

A composição calculada indica predominância dos materiais infectantes em 

comparação aos químicos. Para detalhar essa composição, serão apresentados os 

resultados de uma pesquisa realizada por STAPENHORST (2011) em 

estabelecimentos veterinários de Curitiba. A autora coletou dados de vinte (20) 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde animal por meio da aplicação de 

um questionário. Foram entrevistados cinco (05) hospitais veterinários, cinco (05) 

clínicas gerais, oito (08) clínicas de pequenos animais e dois (02) consultórios. Entre 

outros aspectos, a autora informa que os seguintes resíduos são gerados nesses 

estabelecimentos: Resíduos com sangue de animais, restos de procedimentos 

cirúrgicos: como tecidos, vísceras, líquidos, fezes, urina, excreções, secreções e 

líquidos orgânicos, seringas usadas, materiais perfurantes ou cortantes (agulhas, 

lâminas de bisturi, vidros quebrados, entre outros), frascos e ampolas com restos de 

vacina, frascos e ampolas com restos de medicamentos, vidraria e materiais de uso em 

análises laboratoriais, cama e forração de animais, materiais utilizados em fluidoterapia 
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(frascos de soro e equipo), materiais utilizados em odontologia (amálgama), materiais 

químicos utilizados em radiologia (reveladores e fixadores), materiais químicos 

utilizados em radiologia (reveladores e fixadores) e quimioterápicos. 

As composições calculadas e apresentadas nesse capítulo são coerentes com 

dados de bibliografias consagradas, como a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2014), na qual se estima que entre 75% e 90% dos resíduos produzidos nos 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde são comparáveis aos resíduos 

domésticos (Grupo D), e "não perigosos" e, 10% a 25% dos resíduos são considerados 

"perigosos" (Grupos A, B e E). 

8.8.3. Geração 

A geração de RSS em estabelecimentos de saúde humana vem aumentando 

nos últimos anos no Brasil como consequência de uma série de fatores, entre os quais 

estão: o aumento da expectativa de vida da população e o consequente incremento 

dos serviços de saúde, o aumento da complexidade dos procedimentos realizados e a 

crescente utilização de materiais descartáveis. A mesma tendência ocorre na geração 

dos resíduos de prestação de serviços à saúde animal, com o aumento do número de 

estabelecimentos veterinários.  

A estimativa de geração de RSS pode ser feita de diferentes formas. Alguns 

estudos utilizam parâmetros associados à geração de RSU, como no Plano Estadual 

de Resíduos Sólidos de São Paulo (2014), em que foi adotado que a quantidade de 

RSS gerada no estado representa uma parcela de 1,5% do total de RSU gerado.  

Para o PERS/PR as estimativas de geração de RSS, apresentadas nesse item, 

foram calculadas com base nos dados quantitativos apresentados no item 8.8.1.  Assim 

como no capítulo sobre composição dos RSS, os estabelecimentos serão divididos 

entre prestadores de serviços à saúde humana e prestadores de serviços de saúde 

animal. Os serviços à saúde humana serão ainda subdivididos em hospitais, 

estabelecimentos municipais (exceto hospitais) e demais estabelecimentos. 
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Estabelecimentos prestadores de serviços à saúde humana 

 Hospitais 

Para estimar a geração total de RSS nos hospitais do Paraná foi necessário 

calcular uma taxa de geração de RSS desses estabelecimentos. As taxas existentes 

nas bibliografias especializadas são calculadas em função de diferentes parâmetros, 

entre os quais: massa de resíduos/leito/dia, massa de resíduos/leito ocupado/dia, 

massa de resíduos/paciente/dia, massa de resíduos/funcionário/dia, massa de 

resíduos/procedimento/dia, entre outros.  

Neste diagnóstico será adotada a taxa de massa de resíduos/leito/dia, pois a 

informação disponível a nível estadual que permite estimar a geração de RSS do 

Paraná é a quantidade de leitos existentes em cada município, obtida por meio do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (2017).  

No Paraná existem quatrocentos e noventa e nove (499) hospitais, localizados 

em duzentos e sessenta e dois (262) municípios. Esses estabelecimentos reúnem 

26.477 leitos hospitalares, que representam 98,6% do total de leitos existentes. Na 

Figura 121 e na Figura 122 são apresentadas as distribuições espaciais dos hospitais e 

dos leitos hospitalares no Paraná, respectivamente. 
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Figura 121: Número de hospitais por município. 
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Figura 122: Número de leitos por município. 

As taxas de geração de RSS apresentam grande variabilidade quando 

comparamos diferentes hospitais, visto que elas dependem do tipo de especialidade, 

do porte do estabelecimento, do número de pacientes, do número de profissionais 

envolvidos, do número de procedimentos, do número de atendimentos ambulatoriais, 

da qualidade da segregação, entre outros fatores. Infelizmente não existem 

informações suficientes que permitam incluir todas essas variáveis no cálculo da 

estimativa de geração de RSS. Entretanto, os dados disponibilizados pelo CNES, 2017 

informam em quais tipos de estabelecimento estão instalados os leitos existentes, de 

modo que essa variável pode ser ponderada.  
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Dessa forma, com base nas informações do CNES, 2017 foi realizado um 

levantamento dos leitos hospitalares e concluiu-se que 98,6% deles estão localizados 

em Hospitais Gerais e Hospitais Especializados, conforme apresentado no Quadro 205. 

Quadro 205: Número de leitos hospitalares instalados em cada tipo de estabelecimento de 
saúde. 

Tipo de estabelecimento 
Número de 

leitos 
Representatividade 

Hospital Especializado 3.846 14,5% 

Hospital Geral 22.270 84,1% 

Hospital Dia 361 1,4% 

Total de Leitos hospitalares 26.477 100% 

Fonte: CNES, 2017. 

Assim sendo, para cada dado de geração de RSS hospitalar recebido ou 

consultado buscou-se a informação do tipo de estabelecimento gerador (Geral ou 

Especializado), para que essa variável pudesse ser incluída no cálculo. 

Para calcular a taxa de geração de RSS, os dados sobre hospitais apresentados 

nos Quadro 191, Quadro 194, Quadro 195 e Quadro 196 foram agrupados de acordo 

com o tipo de hospital (Hospital Geral e Hospital Especializado). Posteriormente foram 

calculadas taxas de geração de RSS (kg/leito/dia) para cada grupo, por meio da divisão 

da quantidade total gerada diariamente (kg/dia) pelo número total de leitos. Os 

resultados são apresentados no Quadro 206. 

Quadro 206: Taxas de geração de RSS calculadas para os dois (02)  tipos de estabelecimento. 

 

Taxa de geração 
de resíduos 
infectantes 

Grupos A e E 
(kg/leito/dia) 

Taxa de 
geração de 
resíduos 
químicos 
Grupo B) 

(kg/leito/dia) 

Taxas de 
resíduos 
comuns 

(Grupo D) - 
kg/leito/dia 

Taxa de 
geração total 

de RSS 
(kg/leito/dia) 

Hospitais 
Gerais 

1,21 0,10 4,35 5,65 

Hospitais 
Especializados 

1,71 0,06 7,02 8,79 

Com base nos resultados do Quadro 206, observa-se que os hospitais 

especializados apresentam maiores taxas de geração de resíduos, exceto para 

resíduos químicos. Essa tendência é explicada principalmente pela complexidade dos 
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procedimentos realizados. Sabe-se, entretanto, que eles representam 14,7% dos leitos 

do estado enquanto os Hospitais Gerais englobam 85,3% deles (CNES, 2017), 

conforme apresentado no Quadro 207.  

Quadro 207: Percentual de leitos instalados em cada tipo de hospital. 

 
Número de 

leitos 
Porcentagem 

Hospitais Gerais 22.270 85,3% 

Hospitais 
Especializados 

3.846 14,7% 

Fonte: CNES, 2017. 

Para definir uma única taxa a ser aplicada no cálculo da estimativa de geração 

de RSS dos hospitais do estado, foi realizada uma média ponderada das taxas 

apresentadas no Quadro 206 conforme a relevância de cada tipo de estabelecimento 

(Quadro 207). As taxas finais calculadas são apresentadas no Quadro 208. 

Quadro 208: Taxas de geração de RSS adotada no cálculo da estimativa de geração de RSS 
de hospitais. 

Taxa de geração de 
resíduos infectantes 

Grupos A e E 
(kg/leito/dia) 

Taxa de geração de 
resíduos químicos 

Grupo B 
(kg/leito/dia) 

Taxa de geração de 
resíduos comuns 

Grupo D 
(kg/leito/dia) 

Taxa de 
geração total 

de RSS 
(kg/leito/dia) 

1,28 0,09 4,74 6,11 

Observa-se que as taxas finais calculadas (Quadro 208) são mais próximas às 

taxas dos hospitais gerais, visto que os leitos do estado estão predominantemente 

instalados nesse tipo de estabelecimento.  

A partir das taxas apresentadas no Quadro 208 foi realizada a estimativa de 

geração de RSS por meio da multiplicação delas pelo número de leitos. No Quadro 209 

é apresentado o resultado obtido para cada uma das vinte (20) Regiões do Plano de 

Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PRGIRSU/PR. 

Na Figura 123 a estimativa é apresentada por faixas para cada município do estado. 



 

 

687 

 
687 

Quadro 209: Estimativa de geração de RSS em hospitais. 

Número da 
região 

Região 

Geração de 
infectantes 

Grupos A e E 
(t/ano) 

Geração de 
químicos 
Grupo B 
(t/ano) 

Geração de 
comuns 
Grupo D 
(t/ano) 

Geração 
total de RSS 

(t/ano) 

1 Umuarama 570 40 2.109 2.719 

2 Paranavaí 304 21 1.126 1.452 

3 Maringá 1.004 71 3.720 4.795 

4 Apucarana 495 35 1.834 2.364 

5 Londrina 1.225 86 4.535 5.845 

6 Cornélio Procópio 345 24 1.277 1.646 

7 Jacarezinho 458 32 1.697 2.188 

8 Toledo 449 32 1.661 2.141 

9 Cascavel 640 45 2.369 3.053 

10 Campo Mourão 376 26 1.391 1.793 

11 Ivaiporã 280 20 1.036 1.336 

12 Telêmaco Borba 127 9 471 607 

13 Ponta Grossa 501 35 1.856 2.393 

14 Foz do Iguaçu 335 24 1.240 1.599 

15 Francisco Beltrão 368 26 1.363 1.757 

16 Pato Branco 278 20 1.029 1.327 

17 Guarapuava 326 23 1.208 1.557 

18 Irati 385 27 1.427 1.840 

19 Curitiba 3.913 275 14.490 18.678 

20 Paranaguá 167 12 619 798 

Total 12.546 883 46.458 59.888 
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Figura 123: Geração de RSS hospitalares por município. 

 Estabelecimentos municipais (exceto hospitais) 

Para estimar a geração total de RSS nos estabelecimento municipais foi 

calculada uma taxa de geração de RSS per capita com base nos dados apresentados 

nos Quadro 189, Quadro 192 e Quadro 193. Foram utilizadas apenas informações de 

municípios que não possuem hospital, para que a taxa calculada não inclua os 

resíduos gerados nesses estabelecimentos. Foi estabelecida uma ordem de prioridade 

entre as fontes de dados para os casos em que existam informações divergentes para 

um mesmo município. As razões para definição dessa ordem de prioridade foram 

explicitadas no item 8.1. O resultado obtido foi de 0,45 kg/(hab.ano). Posteriormente, 

multiplicando-se essa taxa calculada pela população, foi estimada a geração total dos 

RSS de estabelecimentos municipais, para todo o estado do Paraná. Para estimar de 
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acordo com a tipologia (infectantes e químicos), foram utilizadas as composições 

apresentadas no Quadro 201. O resultado é apresentado no Quadro 210 de acordo 

com as vinte (20) Regiões do Plano de Regionalização da Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos Urbanos – PRGIRSU/PR. 

Quadro 210: Estimativa de geração de RSS para todos os estabelecimentos municipais (exceto 
hospitais) 

Número da 
região 

Região 

Geração de 
infectantes 

Grupos A e E 
(t/ano) 

Geração de 
químicos 
Grupo B 
(t/ano) 

Geração 
total de RSS 

(t/ano) 

1 Umuarama 176 27 203 

2 Paranavaí 106 16 122 

3 Maringá 317 49 366 

4 Apucarana 144 22 166 

5 Londrina 362 56 417 

6 Cornélio Procópio 89 14 102 

7 Jacarezinho 127 19 146 

8 Toledo 167 26 193 

9 Cascavel 197 30 227 

10 Campo Mourão 120 18 139 

11 Ivaiporã 85 13 98 

12 Telêmaco Borba 78 12 90 

13 Ponta Grossa 232 36 268 

14 Foz do Iguaçu 159 24 183 

15 Francisco Beltrão 139 21 161 

16 Pato Branco 104 16 120 

17 Guarapuava 136 21 157 

18 Irati 156 24 180 

19 Curitiba 1.380 212 1.592 

20 Paranaguá 113 17 130 

Total 4.386 673 5.059 

 Demais estabelecimentos 

Nesse item será apresentada a estimativa de geração de RSS para clínicas 

médicas, consultórios médicos, farmácias e drogarias, funerárias, laboratórios, 
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consultórios odontológicos, policlínicas e instituto médico legal. A partir dos dados 

apresentados no Quadro 193, foram calculadas taxas de geração de resíduos para 

cada estabelecimento. Os resultados são apresentados no Quadro 222. 

Quadro 211: Taxas de geração de RSS dos demais estabelecimentos geradores 

Tipo de estabelecimento 

Taxas de 
geração de 
infectantes 

(kg/estabec.ano) 

Taxas de 
geração de 
químicos 

(kg/estabec.ano) 

Taxas de 
geração total 

(kg/estabec.ano) 

Clínicas Médicas 189,93 14,38 204,31 

Consultórios médicos 70,6 0,8 71,4 

Farmácias e Drogarias 51,2 81,9 133,1 

Funerárias 246,0 - 246,0 

Laboratórios 1.216,6 314,8 1.531,4 

Consultórios Odontológicos 85,2 1,6 86,8 

Policlínicas 1.082,9 17,2 1.100,1 

IML 10.800,0 324,0 11.124,0 

Com base nessas taxas e no número de estabelecimentos existentes, foi 

estimada a geração de RSS para cada tipo de instalação, conforme apresentado no 

Quadro 212. Importante ressaltar que o total de estabelecimentos utilizados nessa 

estimativa não inclui os estabelecimentos municipais, visto que foi contemplada no item 

anterior. 

Quadro 212: Estimativa de geração de RSS para os demais estabelecimentos geradores 

Tipo de estabelecimento 
Número de 

estabelecimentos 
no Paraná 

Geração de 
infectantes 

(t/ano) 

Geração de 
químicos 

(t/ano) 

Geração 
total 

(t/ano) 

Clínicas Médicas 2.302 437 33 470 

Consultórios médicos 13.969 986 11 997 

Farmácias e Drogarias 6.427 329 526 856 

Funerárias 380 93 0 93 

Laboratórios 610 742 192 934 

Consultórios Odontológicos 36.978 3.149 58 3.207 

Policlínicas 851 922 15 936 

IML 18 194 6 200 

TOTAL 61.535 6.852 841 7.693 
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Os hemocentros também são importantes geradores de RSS no estado do 

Paraná. Não foram obtidos dados primários quantitativos sobre os RSS desses 

estabelecimentos, portanto foram utilizados dados de bibliografia para caracterizá-los. 

Segundo os registros do CNES (2017), atualmente existem vinte e sete (27) 

estabelecimentos com essa finalidade, instalados em vinte e cinco (25) municípios do 

estado, conforme ilustrado na Figura 124. 

 
Figura 124: Localização dos hemocentros existentes no Paraná. 

Segundo Macedo et al. (2013), cuja pesquisa envolveu a avaliação quali-

quantitativa dos RSS gerados em um (01) hemocentro do estado do Paraná, estima-se 

que anualmente sejam geradas 11,7 toneladas de RSS nesse estabelecimento. No 

Quadro 213 são apresentados esses dados. 
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Quadro 213: Geração de RSS em um (01) hemocentro do Paraná. 

Geração de 
resíduos 

infectantes 
(kg/ano) 

Geração de 
resíduos 
químicos 
(kg/ano) 

Geração de 
resíduos comuns 

(kg/ano) 

Geração total de 
resíduos 
(kg/ano) 

5.407 10 6.288 11.705 

Fonte: Adaptado de Macedo et al., 2013. 

A partir dos dados apresentados no Quadro 213 e do número total de 

hemocentros no estado (vinte e sete (27) estabelecimento), foi estimada a geração total 

de RSS oriundos de hemocentros. 

Número de 
hemocentros 

Geração de 
resíduos infectantes 

(t/ano) 

Geração de 
resíduos químicos 

(t/ano) 

Geração de 
resíduos comuns 

(t/ano) 

Geração total 
de resíduos 

(t/ano) 

27 146,0 0,3 169,8 316,0 

 Estabelecimentos de prestação de serviços à saúde animal 

Nesse item será apresentada a estimativa de geração de RSS para 

estabelecimentos veterinários, realizada com base nos dados apresentados no Quadro 

193 referentes a estabelecimentos dessa natureza. Primeiramente foi calculada uma 

taxa de geração por estabelecimento e posteriormente, a partir do número total de 

estabelecimentos, foi realizada a estimativa para todo o estado. No Quadro 214 e no 

Quadro 215 são apresentadas as taxas calculadas e a estimativa de geração de RSS. 

Quadro 214: Taxas de geração de RSS por estabelecimentos veterinários 

Taxas de geração de 
resíduos infectantes 

(kg/estabec.ano) 

Taxas de geração de 
resíduos químicos 
(kg/estabec.ano) 

Taxas de 
geração total 

(kg/estabec.ano) 

173,11 2,44 175,55 

Quadro 215: Estimativa de geração de RSS em estabelecimentos veterinários 

Geração de resíduos 
infectantes - Grupos 

A e E (t/ano) 

Geração de 
resíduos químicos 

Grupo B (t/ano) 

Geração 
total (t/ano) 

262 4 266 
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Os dados de bibliografia sobre geração de resíduos em clínicas veterinárias 

apontam taxas de geração em função do número de pacientes ou atendimentos 

realizados nos estabelecimentos. Infelizmente não foi possível obter informações sobre 

número de atendimentos dos estabelecimentos, inviabilizando o cálculo de taxas dessa 

natureza que pudessem posteriormente ser comparadas com bibliografia consagrada. 

De qualquer forma, a título de informação, serão apresentadas algumas taxas de 

geração de RSS de estabelecimentos veterinários. Moro (2010), por exemplo, obteve 

uma taxa de 0,37 kg de RSS/atendimento para um estudo realizado em uma clínica na 

região metropolitana de Porto Alegre. Já Ramos (2011) apresentou um valor de 0,07 kg 

de RSS por atendimento realizado. 

 Estimativa de geração total 

No Quadro 216 é apresentado um resumo da geração de RSS de todos os 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

Quadro 216: Resumo da estimativa de geração de resíduos perigosos para todos os tipos de 
estabelecimento prestadores de serviços de saúde. 

Tipo de estabelecimento 
Geração de resíduos 
infectantes Grupos 

A e E (t/ano) 

Geração de 
resíduos químicos 

Grupo B (t/ano) 

Geração total de 
resíduos perigosos 

Grupos A, B e E 
(t/ano) 

Hospitais 12.546 883 13.430 

Estabelecimentos municipais 
(exceto hospitais) 

4.386 673 5.059 

Clínicas Médicas 432 99 531 

Consultórios médicos 986 11 997 

Farmácias e Drogarias 329 526 856 

Funerárias 93 - 93 

Laboratórios 742 192 934 

Consultórios Odontológicos 3.149 58 3.207 

Policlínicas 922 15 936 

IML 194 6 200 

Hemocentros 146 0,3 146 

Estabelecimentos 
veterinários 

262 4 266 

TOTAL 24.187 2.467 26.655 
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Os resultados apresentados no Quadro 216 indicam os hospitais como os 

maiores geradores de RSS do Paraná, responsáveis por 51,5% dos resíduos perigosos 

gerados no estado. Os estabelecimentos de saúde municipais, representados 

principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), também geram uma parcela bastante representativa, em torno de 

20% do total estimado. 

Destaca-se também a geração de resíduos dos estabelecimentos odontológicos. 

Apesar da pequena quantidade produzida em cada consultório, a geração total é 

grande quando consideramos os 36.978 consultórios odontológicos existentes. Ao 

contrário dos hospitais, a geração de consultórios é difusa, característica que influencia 

na logística e custos de coleta desses resíduos.  

Os únicos estabelecimentos para os quais foram obtidos dados de geração de 

resíduos comuns (grupo D) foram os hospitais e os hemocentros, portanto esses dados 

não foram apresentados na tabela final. 

De acordo com a estimativa de geração de RSS apresentada nesse Plano 

(26.655 t/ano) e com base na população de 11.242.720 habitantes do Paraná, a 

geração per capita é de aproximadamente 2,4 kg/hab/ano. 

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2016, cujos resultados 

são fruto de pesquisa direta aplicada pela Abrelpe aos municípios e de levantamento 

junto às empresas envolvidas com o gerenciamento dos RSS, a taxa de coleta per 

capita de RSS na região sudeste é de 2,062 kg/hab/ano, sendo que no estado de São 

Paulo chega a 2,271 kg/hab/ano. 

8.9. Coleta e Transporte 

O manejo dos RSS inicia pela segregação realizada nos estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde. Esta é uma etapa primordial, visto que a má 

segregação pode resultar na mistura de materiais biológicos (Grupos A e E), químicos 

(Grupo B) e comuns (Grupo D). Essas falhas no manejo interno podem conferir à 

massa de resíduos características de potencial de infecção ou de periculosidade, com 

aumento nos riscos de acidentes, de infecções hospitalares e exigindo procedimentos e 

cuidados especiais nas etapas seguintes. Além da segregação, as etapas de 



 

 

695 

 
695 

acondicionamento, coleta e transporte interno e armazenamento temporário e externo, 

são realizados dentro dos estabelecimentos sob orientação da Resolução RDC 

222/2018 da Anvisa. 

O manejo dos RSS fora dos estabelecimentos de saúde inicia com a coleta 

externa.  Essa etapa consiste na remoção dos resíduos de serviços de saúde do abrigo 

externo até a unidade de tratamento ou outra destinação, ou disposição final 

ambientalmente adequada, utilizando-se de técnicas que garantam a preservação das 

condições de acondicionamento, a integridade dos trabalhadores, da população e do 

meio ambiente. 

Os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços 

de saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT, conforme definido 

na RDC 358/2005 do CONAMA. 

Além disso, na Resolução ANTT 5232/16 são definidas as exigências aplicáveis 

ao transporte terrestre de produtos perigosos. Conforme a referida resolução, é 

proibido o transporte de produtos sem adequada classificação e embalagem, 

marcação, rotulação e sinalização conforme declaração emitida pelo expedidor e 

constante na documentação de transporte, o Manifesto de Transporte de Resíduos - 

MTR. Segundo essa Resolução, a elaboração da documentação exigida para coleta e 

transporte dos RSS é de responsabilidade do estabelecimento de saúde gerador. 

Em relação à responsabilidade pelos contratos de coleta de RSS, os municípios 

são responsáveis pelos contratos de coleta dos estabelecimentos municipais de saúde, 

geralmente gerenciados por meio de suas secretarias de saúde. Esses contratos 

costumam abranger os estabelecimentos cuja responsabilidade é do município.  

Segundo os dados coletados junto a cento e vinte e cinco (125) municípios do 

estado por meio da aplicação de questionários, apenas 3,3% dos municípios se 

envolvem com a coleta de RSS de estabelecimentos privados, conforme apresentado 

no Gráfico 67. Conforme preconiza a legislação, tanto os estabelecimentos privados 

quanto os estabelecimento públicos estaduais e federais são responsáveis pela gestão 

dos RSS por eles gerados e para tal, estabelecem seus contratos próprios de coleta e 

destinação com empresas licenciadas. 
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Gráfico 67: Percentual de municípios que coleta RSS de estabelecimentos privados de 
saúde. 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017. 

Segundo dados do SNIS de 2016, 89,9% dos municípios do Paraná declararam 

que possuem contratos com empresas para coleta de RSS. Os dados do SNIS 

abrangem trezentos e treze (313) municípios. As informações estão apresentadas no 

Gráfico 68. 

 

Gráfico 68: Percentual de municípios cuja prefeitura possui contrato com terceiros para 
coleta de RSS. 

Fonte: SNIS, 2016. 

No Quadro 217 são apresentadas vinte e três (23) empresas que atuam na 

coleta e destinação de RSS no Estado do Paraná. Esse levantamento foi realizado por 

meio das informações disponibilizadas pelos municípios por meio dos questionários de 
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diagnóstico, visitas realizadas e de pesquisas realizadas ao sistema do IAP. Vale 

ressaltar que quatro (04) empresas possuem matriz fora do estado do Paraná. 

Quadro 217: Empresas que realizam coleta, transporte e destinação de RSS no Paraná. 

Empresas que realizam coleta, transporte e 
destinação de RSS 

Município 

Ambserv Tratamento De Resíduos Ltda São José dos Pinhais 

ARS transporte de resíduos ltda - epp Curitiba 

Atitude Ambiental Ltda Dois Vizinhos/PR 

Bio Resíduos Transportes Ltda (Bio Access) Cianorte 

Cavo Serviços De Saneamento Ltda Curitiba 

D. Lanzarini E Cia Ltda Medianeira 

D. Sorti E Sorti Ltda Nova Esperança 

Desinfecta Tratamento de Resíduos Ltda Cascavel-PR 

Eccos Ambiental Resíduos de Saúde Ltda-ME Jardim Alegre e Contenda 

GR soluções ambientais Ltda Canoinhas/SC 

GEA análise de risco e gestão ambiental Ltda São José dos Pinhais 

Hera Sul Tratamento de Resíduos Ltda Rio Negrinho/SC 

Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda Curitiba 

Kurica Ambiental S/A Londrina 

Medic Tec Ambiental Ltda Epp Siqueira Campos 

Ponta Grossa Ambiental Concessionária de Serviço 
Público S/A 

Ponta Grossa 

Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda Nova Esperança 

Sancristo - Saúde e Meio Ambiente ltda - Me Dourados/MG 

Sanetran Saneamento Ambiental S/A Almirante Tamandaré 

Serquip Tratamento de Resíduos pr Ltda Londrina e Curitiba 

Servioeste Soluções Ambientais Ltda Maringá e Chapecó/SC 

Stericycle Gestão Ambiental Ltda Mogi Mirim – SP 

Transportec Coleta e Remoção de Resíduos Ltda Curitiba 

Transresíduos Transportes de Resíduos Industriais 
Ltda 

Curitiba 

Zero Residuos Ltda Ponta Grossa 

Fonte: Questionários e Visitas e IAP, 2017. 

A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio realizou uma visita técnica nas 

instalações da empresa Bio Resíduos Transportes LTDA, que presta serviço de coleta, 
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transporte e destinação de RSS. Segundo informações da própria empresa, a Bio 

Resíduos atua em 70% dos municípios do país. A empresa coleta apenas resíduos das 

classes A, B e E e terceiriza as etapas de tratamento e disposição final geralmente 

para a empresas parceiras. Na Figura 125 é apresentada uma fotografia da reunião 

realizada na sede da empresa em Cianorte-PR.  

 

Figura 125: Visita à empresa Bio Resíduos Transportes LTDA. 

8.10. Tratamento e Disposição Final 

De acordo com a Resolução Conama 358/2005, os sistemas de tratamento de 

RSS são compostos por conjuntos de unidades, processos e procedimentos que 

alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, 

com o objetivo de promover a sua descaracterização para minimizar o risco à saúde 

pública e preservar a qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do 

trabalhador. Ainda segundo a mesma resolução, os sistemas para tratamento de 

resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental. De 

acordo com a Resolução Conama 237/1997 essas unidades são passíveis de 

fiscalização e controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente e devem 

cumprir as normas da ABNT. 

As resoluções Conama 358/2005 e RDC Anvisa 222/2018 definem as categorias 

de RSS que necessitam de tratamento prévio à disposição final em aterros. Para esses 

resíduos, existem diversas tecnologias disponíveis no Brasil. O tratamento pode ser 

feito no próprio estabelecimento gerador ou em outro local, observadas, nesses casos, 

as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local 
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do tratamento. No Quadro 218 são apresentados os tipos de tratamentos indicados 

para cada tipo de resíduo. 

A RDC 222/2018 estabelece uma hierarquia na sequência para o tratamento dos 

RSS conforme os múltiplos riscos associados aos resíduos:  

I. Na presença de risco radiológico associado, armazenar na unidade geradora 

para o decaimento da atividade do radionuclídeo até que o nível de dispensa 

seja atingido; 

II. Na presença de risco biológico associado contendo agente biológico classe 

de risco 4, encaminhar para tratamento; 

III. Na presença de riscos químico e biológico, o tratamento deve ser compatível 

com ambos riscos associados. 

Quadro 218: Tratamentos adequados segundo o tipo de RSS. 

Grupo Tratamento Adequado 

Grupo A1 
Processo de tratamento com redução de carga microbiana 
compatível com nível III de inativação. 

Grupo A2 
Processo de tratamento com redução de carga microbiana 
compatível com nível III de inativação. 

Grupo A3 
Processo de tratamento térmico por incineração ou cremação, 
em equipamento devidamente licenciado para esse fim. 

Grupo A4 
Não necessitam de tratamento prévio. Devem ser 
acondicionados em saco branco leitoso e encaminhados para a 
disposição final ambientalmente adequada. 

Grupo A5 Processo de tratamento por incineração. 

Grupo B 

Com características de periculosidade, quando não forem 
submetidos a processo de reutilização, recuperação ou 
reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e disposição 
final específicos. 

Os resíduos químicos no estado sólido e com características de 
periculosidade, sempre que considerados rejeitos, devem ser 
dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I. 

Os resíduos químicos com características de periculosidade, no 
estado líquido, devem ser submetidos a tratamento antes da 
disposição final ambientalmente adequada. 

Grupo C 

Seguir exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). Os rejeitos radioativos não podem ser considerados 
resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento 
necessário ao atingimento do limite de eliminação, quando 
passam a ser considerados resíduos das categorias biológica, 
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Grupo Tratamento Adequado 

química ou de resíduo comum, devendo seguir as 
determinações do grupo ao qual pertencem. 

Grupo D 

Quando não encaminhados para reutilização, recuperação, 
reciclagem, compostagem, logística reversa ou aproveitamento 
energético, devem ser classificados como rejeitos. 

Os rejeitos sólidos devem ser dispostos conforme as normas 
ambientais vigentes. 

Grupo E 
Quando contaminados com agentes biológicos, químicos ou 
substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com 
cada classe de risco associado 

Fonte: Resolução Conama 358/2005 e Anvisa, 222/2018. 

Importante destacar que os resíduos pertencentes ao Grupo A1 provenientes de 

laboratórios apresentam manejo diferenciado conforme a contaminação por Classe de 

Risco. Os resíduos contendo microrganismos das classes de risco 1 e 2 podem ser 

tratados fora da unidade geradora, desde que este tratamento ocorra nas 

dependências do serviço de saúde. Já os resíduos contendo microrganismos das 

classes de risco 3 e 4 devem ser tratados na unidade geradora. Os resíduos do Grupo 

A2 contendo microrganismos com alto risco de transmissibilidade, alto potencial de 

letalidade ou que representem risco caso sejam disseminados no meio ambiente, 

devem ser submetidos ao tratamento na unidade geradora. As demais classificações 

que necessitam de tratamento, conforme Quadro 218, deverão ser submetidas ao 

processo antes da disposição final (Anvisa, 2018). Os RSS tratados devem ser 

considerados como rejeitos.  

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2016 (Abrelpe, 2016), 

25,7% dos municípios brasileiros não declararam o tipo de tratamento prévio dado aos 

RSS. Esses dados foram corroborados pelas respostas dos questionários, que 

reuniram informações de cento e trinta e sete (137) municípios do Paraná. A maioria 

dos gestores públicos que preencheram os questionários durante as visitas técnicas 

não sabia informar qual o tipo de tratamento realizado com os RSS. 

Ainda de acordo com as informações obtidas nos questionários, em 21,1% dos 

municípios não há fiscalização da destinação dos RSS em estabelecimentos 

municipais (Gráfico 69) e em 26,0% dos municípios não há fiscalização da destinação 

dos RSS em estabelecimentos federais, estaduais e privados (Gráfico 70). Essa 

fiscalização é atribuição da Vigilância Sanitária Municipal, que anualmente cobra os 
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certificados de coleta de RSS como parte do processo de renovação da licença 

sanitária. Eventualmente, quando alegam não possuir quadro técnico preparado, 

podem solicitar o auxilio técnico das regionais da Vigilância Sanitária Estadual. 

Apesar de realizarem a cobrança dos certificados de coleta de RSS, de maneira 

geral, os agentes da Vigilância Sanitária Municipal das prefeituras não têm 

conhecimento sobre os tipos de tratamento e destinação final dados aos resíduos. Eles 

apenas exigem que o estabelecimento apresente o certificado emitido por empresa 

licenciada para coleta de RSS. 

 

Gráfico 69: Percentual de municípios onde há fiscalização da destinação de RSS 
realizada em estabelecimentos municipais. 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017. 
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Gráfico 70: Percentual de municípios onde há fiscalização da destinação de RSS 
realizada em estabelecimentos estaduais, federais e privados. 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017. 

De acordo com a Abrelpe, no ano de 2016, os resíduos coletados na região sul 

do Brasil foram destinados à autoclavagem (52,0%), à incineração (43,6%), ao 

tratamento por microondas (2,6%) e a outros tipos de tratamento não informados no 

estudo (1,8%), conforme apresentado no Gráfico 71. A capacidade de tratamento 

instalada no Paraná para cada tipo de tecnologia é apresentada no Quadro 219. 

 

Gráfico 71: Tipo de destinação final dos RSS coletados pelos municípios da região sul 
do Brasil. 

Fonte: Abrelpe, 2016. 
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Quadro 219: Capacidade de tratamento instalada para cada tipo de tecnologia no estado do 
Paraná. 

Tipo de tratamento 
Capacidade instalada 

(t/ano) 

Autoclave 12.483 

Incineração 730 

Microondas 2.555 

Total 15.768 

Fonte: Abrelpe, 2016. 

Importante realizar uma análise comparativa entre a capacidade total de 

tratamento de resíduos instalada no Paraná (15.768 t/ano) e a estimativa de geração 

dos resíduos dos Grupos A, B e E (26.643 t/ano). A capacidade de tratamento instalada 

é inferior à estimativa de geração. 

Foram identificadas dezesseis (16) empresas que prestam serviços de 

tratamento de RSS no estado; onze (11) realizam apenas autoclavagem, uma (01) 

realiza autoclavagem e cremação, uma realiza apenas incineração, duas (02) realizam 

autoclavagem e incineração e uma (01) realiza tratamento por meio de autoclavagem e 

microondas (Quadro 220).  

Vale ressaltar ainda que, entre as empresas identificadas, quatro (04) realizam o 

tratamento fora do Paraná. Esse levantamento foi realizado com base nos 

questionários encaminhados aos municípios e aplicados durante as visitas técnicas 

realizadas pelo Consórcio EnvEx-Engebio e complementado por meio de consultas às 

licenças ambientais disponíveis no sistema do IAP.  

Quadro 220: Empresas que realizam tratamento de RSS. 

Razão Social 
Tipo de 

tratamento 
Município 

Medic Tec Ambiental LTDA EPP 
Autoclavagem e 

cremação 
Siqueira Campos-PR 

Kurica Ambiental S/A. Autoclavagem Londrina-PR 

Sabiá Ecológico Transportes de Lixo 
LTDA 

Autoclavagem Nova Esperança-PR 

Servioeste Paraná Tratamento De 
Resíduos LTDA - EPP 

Autoclavagem Maringá-PR 

Servioeste Soluções Ambientais LTDA Autoclavagem e Chapecó-SC 
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Razão Social 
Tipo de 

tratamento 
Município 

incineração 

Selecta Autoclavagem Sarandi-PR 

Estre Ambiental S/A Autoclavagem Fazenda Rio Grande-PR 

Ambserv Tratamento de Resíduos LTDA Autoclavagem São José dos Pinhais-PR 

Hera Sul Tratamento de Residuos Incineração Rio Negrinho-SC 

Atitude Ambiental LTDA Autoclavagem Dois Vizinhos-PR 

Sancristo - Saúde e Meio Ambiente 
LTDA - ME 

Autoclavagem Dourados-MS 

Eccos Ambiental Resíduos De Saúde 
LTDA - ME 

Autoclavagem 
Contenda-PR e Jardim 

Alegre-PR 

Serquip Tratamento de Resíduos PR 
LTDA 

Autoclavagem e 
incineração 

Curitiba-PR e Londrina-
PR 

Stericycle Gestão Ambiental LTDA 
Autoclavagem e 

microondas 
Mogi Mirim-SP 

Desinfecta Tratamento De Resíduos 
LTDA 

Autoclavagem Cascavel-PR 

Zero Residuos LTDA Autoclavagem Ponta Grossa-PR 

Fonte: Questionários e Visitas, 2017. 

Na Figura 126 é apresentado o mapa com os municípios nos quais existem 

unidades de tratamento de RSS. 
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Figura 126: Municípios nos quais existem unidades de tratamento de RSS instaladas. 

A equipe da EnvEx-Engebio realizou visitas técnicas em três (03) empresas que 

prestam serviço de tratamento de RSS: A Servioeste Paraná Tratamento de Resíduos 

LTDA, a Atitude Ambiental LTDA e a Desinfecta Tratamento de Resíduos LTDA. Na  

Figura 127 são apresentadas a autoclave e os contêineres de armazenamento 

temporário de RSS da empresa Servioeste Paraná Tratamento de Resíduos LTDA, 

localizada no município de Londrina. Após tratamento, a empresa envia os resíduos 

para a disposição final fora de suas instalações. 
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Figura 127: Visita técnica realizada na empresaServioeste Paraná Tratamento de 
Resíduos LTDA. 

Na Figura 128 é apresentada a vista externa da empresa Atitude Ambiental 

LTDA, localizada no município de Dois Vizinhos. A empresa realiza a autoclavagem 

dos RSS e posteriormente envia para a disposição final fora de suas instalações. 

 

Figura 128: Visita técnica realizada na empresa Atitude Ambiental LTDA. 

Na Figura 129 são apresentadas a autoclave e as bombonas da empresa 

Desinfecta Tratamento de Resíduos LTDA, localizada no município de Cascavel-PR. A 

empresa realiza a autoclavagem dos RSS e posteriormente envia para a disposição 

final fora de suas instalações. 
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Figura 129: Visita técnica realizada na empresa Desinfecta Tratamento de Resíduos 
LTDA. 

A disposição final é a última etapa do manejo e consiste na disposição dos 

resíduos no solo após o tratamento adequado, obedecendo aos critérios técnicos de 

construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a Resolução 

Conama 358/2005. 

Os RSS do Grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS 

após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco 

branco leitoso e posteriormente ser encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada.  

A parcela sólida do grupo B pode ser disposta em aterro Classe I ou enviada 

para incineração. O rejeito do processo de incineração deve ser encaminhado para 

disposição final ambientalmente adequada. Já a parcela líquida do grupo B, caso não 

sofram processo de solidificação, devem obrigatoriamente passar pelo tratamento 

térmico por incineração e, posteriormente, da mesma forma que a parcela sólida os 

rejeitos devem ser encaminhados para disposição ambientalmente adequada. 

Os resíduos comuns, enquadrados como Grupo D, podem ser recicláveis, 

orgânicos ou rejeitos. Os recicláveis podem ser enviados para cooperativas ou 

associação de catadores de materiais recicláveis, entretanto essa destinação exige 

alguns cuidados. Para tal é necessário que a entidade seja licenciada para receber 

resíduos dessa origem, visto que eventuais falhas na segregação podem resultar na 

mistura de resíduos dos demais grupos com o Grupo D, configurando riscos de 

periculosidade ou patogenicidade. Além disso, é necessário que o estabelecimento 

gerador realize a segregação de forma correta.  
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Caso os resíduos comuns não possam ser enviados para reciclagem, devem ser 

classificados como rejeitos e encaminhados para disposição ambientalmente 

adequada. Os resíduos orgânicos podem ser tratados por meio de alguma tecnologia 

de tratamento (compostagem, biodigestão, entre outras) ou enviados diretamente ao 

aterro sanitário. Não foram identificadas unidades de triagem ou de compostagem 

licenciadas para recebimento de RSS do grupo D. 

No Quadro 221 e na Figura 130 são apresentados os locais de disposição final 

de RSS no estado do Paraná após tratamento. 

Quadro 221: Locais de disposição final de RSS no Paraná após tratamento. 

Razão Social Tipo de aterro Município 

Ambiental Sul Brasil - Central 
Regional De Tratamento de Resíduos 

LTDA– ME 
Classe IIA Sarandi-PR 

Kurica Ambiental S/A. Classe IIA Londrina-PR 

Sabiá Ecológico Transportes de Lixo 
LTDA 

Classe IIA 
Nova Esperança do 

Sudoeste-PR 

Estre Ambiental S/A Classe I e Classe IIA 
Fazenda do Rio Grande-

PR 

Ambserv Tratamento de Resíduos 
LTDA 

Classe II São José dos Pinhais-PR 

Hera Sul Tratamento de Resíduos Classe I e Classe IIA Rio Negrinho –SC 

Pedreira Ingá Indústria e Comércio 
LTDA 

Classe IIA Maringá-PR 

GR Soluções Ambientais LTDA - ME Classe I Canoinhas –SC 

Stericycle Gestão Ambiental LTDA Classe IIA Mogi Mirim-SP 

Paraná Ambiental Gestão Global De 
Resíduos LTDA 

Classe I e Classe IIA Cascavel-PR 

Oca Ambiental Classe I e Classe IIA Dourados-MS 

Essencis 
Classe I, Classe IIA e 

Classe IIB 
Curitiba-PR 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 
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Figura 130: Locais de disposição final de RSS. 

A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio realizou uma visita técnica na empresa 

Paraná Ambiental Gestão Global de Resíduos LTDA, licenciada para disposição final 

de RSS. A Figura 131 apresenta o portão de acesso da unidade da empresa em 

Cascavel. 
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Figura 131: Visita técnica ao aterro da empresa Paraná Ambiental. 

Ao comparar os mapas de geração de RSS com as localizações das unidades 

de tratamento e disposição final, conclui-se que os resíduos trafegam por grandes 

distâncias nas estradas paranaenses, fato que reflete no aumento dos custos com 

transporte, pagos muitas vezes pelas prefeituras, bem como dos eventuais riscos de 

acidentes, danos ambientais e desgaste das rodovias.  

De acordo com o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2016, 

cujos dados são oriundos do SEIRSU (2015) e que abrange sessenta e seis (66) 

municípios paranaenses, a disposição final dos RSS no estado é dividida conforme o 

Gráfico 72. O Diagnóstico aponta ainda que 21% dos locais de destinação final dos 

RSS não possuem licença ambiental. 

 

Gráfico 72: Tipos de disposição final de RSS realizada - SEIRSU (2015). 
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8.11. Fluxos de Resíduos 

Todos os municípios do Estado contam com estabelecimentos geradores de 

RSS, porém poucas regiões contam com empresas de tratamento e unidades de 

disposição final de RSS, de forma que para atendimento da grande maioria dos 

municípios do estado os resíduos percorrem alguma distância até chegarem as 

unidades de tratamento. Existindo ainda duas (02) empresas no estado de Santa 

Catarina e duas (02) no estado de São Paulo recebendo RSS de municípios 

paranaenses. 

A empresa Medic Tec Ambiental, por exemplo, localizada no município de 

Siqueira Campos, possui uma estação de transbordo de RSS licenciada localizada no 

município de Londrina, evidenciando as grandes distâncias percorridas pelos resíduos 

para tratamento. 

Porém, também é possível observar, na Figura 126 e na Figura 130, a 

coincidência ou proximidade dos municípios de localização das empresas de 

tratamento de RSS com as de disposição final destes resíduos. De maneira que é 

possível concluir que após o tratamento, as distâncias percorridas até disposição final 

são pequenas ou trata-se o mesmo local. 

8.12. Problemas Relacionados ao Manejo 

Um dos problemas identificados por meio dos resultados dos questionários de 

diagnóstico e das visitas técnicas realizadas foi o desconhecimento dos gestores 

públicos das Prefeituras e da Vigilância Sanitária a respeito do número de 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde existentes no município e do tipo 

de tratamento e disposição final dos RSS gerados. De maneira geral, os funcionários 

conhecem apenas o nome da empresa que realiza a coleta, porém não conhecem as 

etapas seguintes do manejo.  

Destaca-se que durante os trabalhos foi identificada a falta de especificação nas 

licenças ambientais a respeito das atividades exercidas por cada empresa. Em muitas 

licenças consultadas não fica claro para quais etapas de manejo a empresa está 

licenciada assim como a capacidade instalada por tipo de tratamento, a destinação e 

disposição final dos resíduos tratados. As licenças ambientais poderiam ser uma fonte 
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de informação para os gestores responsáveis pelos RSS nos estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde. Durante a elaboração do Plano serão propostas 

ações na busca de sanar estas questões. 

Ainda a respeito da disponibilidade de informações, a equipe de elaboração do 

PERS/PR enfrentou dificuldades para obtenção de dados sobre o manejo dos RSS no 

estado. O Paraná dispõe de um Sistema de Movimentação de Resíduos cuja finalidade 

é gerar rastreabilidade a todo o processo de gerenciamento. Esse sistema contempla 

desde o registro da geração do resíduo até o recebimento em sua destinação final. 

Além disso, realiza a integração de informações com o IAP auxiliando na fiscalização, 

monitoramento e tomadas de decisão. Entretanto, essas informações não puderam ser 

obtidas porque foi implantado recentemente e ainda conta com poucas informações 

disponíveis. 

Uma das informações buscadas por meio do questionário e das vistas realizadas 

durante o diagnóstico foi a quantidade de resíduos gerados para cada grupo. Esta 

informação normalmente consta nos contratos de coleta, principalmente para os grupos 

A, B e E, que necessitam de gerenciamento específico. Entre os cento e trinta e sete 

(137) municípios que responderam o questionário, apenas 22% apresentaram a 

geração do grupo B. Se não existe a diferenciação desse grupo nos certificados da 

coleta, pode-se inferir que esses resíduos não são segregados como deveriam e 

podem estar sendo misturados aos grupos A e E, resultando em tratamento e 

disposição inadequada dessa categoria. 

Constatou-se em contatos com a Vigilância Sanitária que, apesar de exigirem a 

apresentação de PGRSS para licenciamento de estabelecimentos de saúde, não 

arquivam uma cópia dos PGRSS nem alimenta algum banco de dados, o que dificulta a 

centralização das informações que poderiam ser importantes fontes de dados. Assim 

como não sistematizam as informações de destinação final a partir dos certificados de 

destinação que são exigidos dos empreendimentos em funcionamento para 

comprovação de destinação adequada. Esta lacuna também será abordada no Plano. 
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8.13. Pecualiaridades Regionais 

As unidades de tratamento e disposição final de RSS estão concentradas em 

três (03) pontos do Estado, conforme já ilustrado na Figura 126 e na Figura 130, que 

coincidem com as regiões onde existe maior geração. Dentre as vinte (20) regiões 

pertencentes ao R-20, sete (07) dispõem de unidades de tratamento e apenas cinco 

(05) apresentam aterros onde estão sendo dispostos RSS. Observa-se que os resíduos 

gerados na região central do estado percorrem grandes distâncias para serem 

submetidos às etapas corretas de manejo. 

8.14. Aspectos Econômicos e Financeiros 

Em relação aos custos dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos RSS, uma das perguntas que compuseram o questionário de 

diagnóstico solicitou os valores gastos pelas prefeituras para destinar os RSS dos 

estabelecimentos sob sua responsabilidade. De modo geral, os estabelecimentos de 

saúde possuem um único contrato de coleta e destinação de RSS com empresa 

licenciada para tal atividade. 

O Quadro 222 a seguir, apresenta os valores envolvidos no gerenciamento de 

RSS perigosos nos municípios que responderam o questionário de diagnóstico do 

PERS/PR. 

Quadro 222: Valores envolvidos no gerenciamento de RSS nos municípios do Estado do 
Paraná. 

Município Geração (t/ano) 
Despesas com serviços 
de coleta e destinação 

de RSS (R$/ano) 

Custo dos serviços de 
coleta e destinação de 

RSS (R$/t) 

Altônia 2,70 29.295,00 10.850,00 

Cianorte 8,50 118.000,00 13.882,35 

Cruzeiro do Oeste 5,80 8.666,00 1.494,14 

Pérola 2,00 18.349,76 9.174,88 

Tapira 17,42 24.426,00 1.400,00 

Amaporã 2,40 14.400,00 6.000,00 

Paranavai 7,20 91.549,36 12.715,18 

Querencia do Norte 11,50 15.600,00 1.356,52 

Nova Esperança 4,00 18,000,00 4.500,00 



 

 

714 

 
714 

Município Geração (t/ano) 
Despesas com serviços 
de coleta e destinação 

de RSS (R$/ano) 

Custo dos serviços de 
coleta e destinação de 

RSS (R$/t) 

Apucarana 32,34 340.000,00 10.513,00 

Novo Itaconomi 3,00 18.162,40 6.054,00 

Alvorada do Sul 1,20 7.920,00 6.600,00 

Guaraci 1,90 22.293,96 11.733,66 

Jaguapitã 2,70 7.000,00 2.592,59 

Londrina 136,90 431.212,80 3.149,83 

Rolândia 20,00 35.333,97 1.766,70 

São Sebastião da 
Amoreira 

1,03 14.057,64 13.649,19 

Sapopema 8,80 12.600,00 1.431,82 

Guapirama 1,00 10.750,00 10.750,00 

Ibaiti 7,30 32.224,86 4.414,36 

Iracema do Oeste 0,60 13.011,48 21.685,00 

Quatro Pontes 5,10 15.962,30 3.129,86 

Terra Roxa 3,30 28.739,28 8.708,87 

Toledo 21,60 1.059.086,80 4.090,00 

Cafelância 2,40 44.950,00 18.729,17 

Capitão Leônidas 
Marques 

0,80 12.402,00 15.502,50 

Cascavel 220,00 961.620,00 4.371,00 

Céu Azul 4,00 9.360,00 2.340,00 

Três Barras do 
Paraná 

2,20 25.000,00 11.363,64 

Barbosa Ferraz 2,11 15.960,00 7.514,12 

Luiziania 0,70 11.799,80 13.800,00 

Nova Cantu 0,60 12.000,00 20.000,00 

Ivaiporã 8,70 41.544,00 4.775,17 

Mamborê - 43.517,48 14.070,00 

Manoel Ribas 4,50 82.200,00 18.266,67 

Roncador 8,50 16.207,81 1.906.80 

Imbaú (mês) 0,11 1.059,45 9.631,36 

Adrianópolis 1,88 21.600,00 11.495,47 

Araucária 38,57 355.801,58 9.224,81 

Piraquara 15,07 171.909,28 12.330,00 

Campo do Tenente 1,43 23.270,95 16.272,00 
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Município Geração (t/ano) 
Despesas com serviços 
de coleta e destinação 

de RSS (R$/ano) 

Custo dos serviços de 
coleta e destinação de 

RSS (R$/t) 

União da Vitória 7,86 53.571,66 6.811,37 

Virmond 1,80 20.500,00 11.388,88 

Rio Bonito do Iguaçu 3,50 8.400,00 2.400,00 

Guarapuava 23,63 257.074,32 10.879,15 

Campina do Simão - 13.000,00 8.600,00 

Sulina 0,64 11.959,84 18.658,00 

Pato Branco 16,01 144.901,80 9.047,32 

Mariópolis 10,90 31.146,04 2.857,43 

Bom Sucesso do Sul 1,00 16.080,00 16.080,00 

Renascença 2,50 17.364,72 6.945,88 

Pranchita - 40.000,00 2.000,00 

Nova Prata do Iguaçu 1,78 24.200,00 13.626,13 

Nova Esperança do 
Sudoeste 

2,00 13.500,00 6.750,00 

Marmeleiro 2,40 27.960,00 11.650,00 

Francisco Beltrão 21,34 158.341,68 4.398,38 

Serranópolis do 
Iguaçu 

1,00 5.791,25 5.791,25 

Missal 3,17 25.345,00 7.995,00 

Foz Iguaçu 42,97 113.432,00 2.639,79 

Ponta Grossa 11,00 60.320,97 6.550,00 

Jaguariaíva 10,16 70.000,00 6.889,76 

Tibagi 2,00 37.479,60 18.739,00 

Telêmaco Borba 18,57 - 6.300,00 

Fonte: Questionários, 2017. 

Os valores informados variam de R$ 1.356,00 até R$ 21.685,00 por tonelada de 

resíduo destinado e apresentam um valor médio de R$ 8.733,84/t. Essa grande 

variação refere-se principalmente as distâncias percorridas para destinação, uma vez 

que os valores apresentados incluem os valores de transporte. Podemos comparar os 

municípios de Guarapuava, localizado no centro do estado, distante de todas as 

empresas de tratamento de RSS que paga atualmente R$ 10.879,15/t, com o município 

de Londrina que paga R$ 3.149,83/t, existindo empresas de tratamento e disposição de 

RSS no município. 
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Além dos dados informados pelos municípios, foi realizada consulta junto a 

estabelecimentos geradores e empresas licenciadas para coleta e destinação de RSS, 

com intuito de levantar informações sobre valores envolvidos na coleta, tratamento e 

disposição final dos RSS. Foram obtidos dados de um hospital e de quatro empresas. 

O Hospital Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba, informou os seus custos 

com a coleta, transporte, tratamento e destinação do RSS no ano de 2017, 

apresentados no Quadro 223.  

Quadro 223: Custos associados ao manejo externo dos RSS do Hospital Pequeno Príncipe 

Tipologia 
Quantidade 

destinada (kg) 
Custo total 

Custo por kg 

(R$/kg) 

Custo por 
tonelada 

(R$/t) 

Grupo A 8.657,2 R$ 19.159,32 R$ 2,21 R$ 2.213,11 

Grupo B 388,5 R$ 873,27 R$ 2,25 R$ 2.247,80 

Grupo D 5.603,1 R$ 10.676,9 R$ 1,91 R$ 1.905,53 

Grupo E 1.036,2 R$ 2.299,40  R$ 2,22 R$ 2.219,07 

Fonte: Adaptado de PGRSS Hospital Pequeno Príncipe. 

Em relação aos pequenos geradores, como consultórios médicos e 

odontológicos, é comum a cobrança de um valor fixo mensal que inclui a coleta e 

destinação de uma quantidade limitada de resíduos. Uma das empresas que 

disponibilizou dados cobra R$ 70,00 mensais para geradores de até 10 kg de resíduos 

do Grupo A. Caso o cliente exceda essa quantidade, são cobrados R$ 5,00 adicionais 

por kg. Considerando que o cliente atendido gere os 10 kg por mês, representaria um 

valor unitário de R$ 7,00/kg. Já para coleta os resíduos do Grupo B são cobrados R$ 

5,60 por kg coletada. Existe ainda um valor específico de R$ 8,31/kg cobrado para 

coleta, tratamento e disposição final de carcaças animais. Vale ressaltar que esses 

valores informados são referentes a coletas hipotéticas realizadas no mesmo município 

onde está instalada a sede da empresa. 

A segunda empresa consultada apresentou os valores disponíveis no Quadro 

224. 

Quadro 224: Valores cobrados por serviços de coleta, tratamento e destinação final dos RSS 

Tipologia Pequenos geradores Grandes geradores 

Infectantes (Grupos A e E) R$ 100,00 / mês (até 5 kg) R$ 2,32 / kg 
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Tipologia Pequenos geradores Grandes geradores 

Químicos (Grupo B) 

Incineração: R$ 6,58 / kg  

Disposição em aterro classe I: 
R$ 3.000,00 / tonelada 

Incineração: R$ 5,50 / kg  

Disposição em aterro classe I: 
R$ 3.000,00 / tonelada 

Comuns (Grupo D) Orgânico: R$ 1,35 / kg Orgânico: R$ 1,35 / kg 

Uma terceira empresa consultada informou um valor médio de R$ 7,75/kg pelos 

serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS. Caso o serviço 

solicitado não inclua a coleta, esse valor reduziria para R$ 4,90/kg, indicando que a 

logística de transporte representa cerca de 35% do custo total. 

8.15. Análise Integrada 

A gestão dos RSS no Estado do Paraná está bem estruturada por meio das 

legislações e normas existentes, cujo conteúdo define claramente as atribuições para 

cada etapa do manejo dos resíduos. De maneira geral, as entidades que possuem 

atribuições definidas pelas leis vêm cumprindo o seu papel, algumas mais atuantes do 

que outras, conforme relatado a seguir. 

Em relação às obrigações dos geradores, observou-se que todos os 

estabelecimentos de prestação de serviço de saúde onde foram realizadas visitas 

técnicas no Paraná apresentaram contrato com empresas licenciadas para a coleta de 

RSS, configurando uma realidade positiva para o estado. Quanto à segregação dos 

resíduos, observou-se durante as visitas técnicas que os estabelecimentos possuem 

áreas específicas destinadas ao armazenamento temporário, com segregação entre os 

grupos. Entretanto, verificaram-se muitas áreas inadequadas e frequentemente 

segregação mal realizada. Outro aspecto que deve ser aprimorado é o 

desconhecimento por parte dos gestores desses estabelecimentos a respeito do 

tratamento e da disposição final dos RSS gerados. Os responsáveis técnicos 

conhecem somente a empresa que realiza a coleta dos resíduos, porém, não estão 

cientes do sistema de tratamento contratado e da destinação final realizada, 

dificultando a construção de um diagnóstico mais aprimorado. 

As Vigilâncias Sanitárias Municipal e Estadual realizam função muito importante 

na gestão dos RSS por meio da cobrança da elaboração e implantação dos PGRSS de 



 

 

718 

 
718 

todos os estabelecimentos que necessitam de licença sanitária. Todavia, foi constatada 

e corroborada pelos próprios servidores, a falta de capacitação de alguns profissionais 

para executar tais atribuições. Além disso, percebeu-se durante as visitas técnicas o 

desconhecimento dos técnicos da Vigilância a cerca do tipo de tratamento e destinação 

final dado aos RSS. Segundo informações da própria Vigilância, após realizar a 

fiscalização dos PGRSS, o documento é devolvido aos estabelecimentos, de modo que 

não existe um acervo que reúna esses PGRSS para servir como fonte de consulta ou 

pesquisa interna ou externa. 

O Quadro 225, a seguir, apresenta as potencialidades e os problemas 

relacionados aos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde. 

Quadro 225: Potencialidades e Problemas relacionados aos RSS. 

POTENCIALIDADES 

Legislações e normas estaduais para gestão dos RSS estão bem estruturadas, assim 
como as atribuições para cada etapa do manejo dos resíduos são bem definidas. 

Todos os municípios onde foram realizadas visitas técnicas apresentaram contrato com 
empresas licenciadas para a coleta de RSS. 

PROBLEMAS 

Não há um banco de dados estadual sobre a gestão de RSS no Estado. 

Prefeituras desconhecem número de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 
existentes no município e tipo de tratamento e disposição final dos RSS gerados nesses 
locais. 

A Vigilância Sanitária realiza a análise dos PGRSS, porém o documento é devolvido aos 
estabelecimentos, de modo que não existe um acervo que reúna esses PGRSS. Além 
disso, realiza fiscalização quanto ao tipo de destinação, porém não fiscaliza as 
açõesprevistas nos PGRSS. 

Ainda há municípios que não exigem PGRSS de estabelecimentos de saúde públicos e 
privados. 

Ainda há municípios que não têm conhecimento da destinação dos RSS gerados em 
estabelecimentos públicos municipais. 

Treze (13) municípios não integram consórcios de saúde. 

Municípios pequenos gastam mais que o triplo (R$/habitante/ano) em coleta e destinação 
de RSS que municípios grandes, principalmente por questões de quantidade e distância de 
transporte. 

O Estado como gerador de RSS não possui informações atualizadas e sistematizadas de 
geração e destinação, além de o plano de gestão estadual de RSS estar desatualizado. 
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PROBLEMAS 

Unidades de tratamento e disposição final de RSS estão concentradas em grandes 
municípios e regiões metropolitanas 
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9. RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

9.1. Metodologia 

O levantamento de dados para a elaboração do diagnóstico sobre a gestão de 

RCC no Paraná foi feito por meio de: reuniões presenciais, consulta bibliográfica (sites, 

relatórios, artigos, entre outros), contato por telefone e e-mail, consultas ao SEIRSU e 

por meio do levantamento de dados primários já descritos anteriormente (questionários 

e visitas). 

Inicialmente foi realizada uma reunião presencial com o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil no Estado do Paraná – Sinduscon/PR, que coordena algumas ações 

para gestão de RCC no estado, no entanto, o órgão carece de informações mais 

detalhadas sobre geração, classificação, informações de empresas de coleta e 

destinação, dentre outros dados solicitados. 

A atuação do Sinduscon/PR abrange somente a Região Metropolitana de 

Curitiba, assim, foram realizados contatos telefônicos e via e-mail com representantes 

dos demais órgãos existentes no Paraná - Sinduscon Oeste, Norte, Noroeste. Da 

mesma forma, esses órgãos não possuem dados sobre gestão de RCC, limitando a 

informações sobre as empresas associadas em cada regional. 

Foram consultadas também a Associação Brasileira de Empresas de 

Reciclagem de RCC - Abrecon, Associação Paranaense das Empresas de Reciclagem 

de RCC - AEMPARCC, Associação de Empresas de Transporte de RCC da Região 

Metropolitana de Curitiba - Acertar. Nesses órgãos foram obtidas informações sobre as 

empresas que atuam no estado, principalmente as usinas de reciclagem de RCC. 

Sobre as empresas de transporte (conhecidos como caçambeiros), não há informações 

compiladas para o estado. 

O IAP disponibilizou a relação de empresas licenciadas para atividades de 

transporte e destinação de resíduos, a qual foi analisada para complementar as 

informações para RCC. 
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Além disso, foram consultados dados disponíveis do IBGE, SNIS, SNIR, dentre 

outros órgãos, com o intuito de complementar dados sobre geração, custos, formas de 

tratamento e destinação, dentre outros. 

Em resumo, faltam dados primários para realizar um diagnóstico mais 

consistente, em razão principalmente da falta de controle por parte das Prefeituras 

Municipais, responsáveis diretas pela gestão, fiscalização e controle dos RCC. Isso fica 

claro quando consultadas as respostas ao questionário do PERS/PR e SEIRSU, com 

muitos dados inconsistentes ou até mesmo sem respostas. 

9.2. Legislação 

A PNRS, de 2010, em seu Art. 13, inciso I, alínea h definiu o termo “resíduos da 

construção civil” como “os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos para obras civis”. 

A normatização referente aos Resíduos de Construção Civil - RCC é debatida há 

anos, antes mesmo da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2002, 

o Conama aprovou a Resolução 307, de 5 de julho de 2002, que estabeleceu diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

Ademais, a Resolução supracitada traz a definição dos conceitos de gerador, 

transportador, beneficiamento, reciclagem, área de transbordo, entre outros, além da 

definição de responsabilidades de cada um dos atores envolvidos na gestão de RCC. 

O texto original sofreu alterações ao longo dos anos pelas Resoluções Conama 

348/2004, que incluiu os resíduos de amianto como resíduos perigosos, pela Conama 

431/2011, a qual estabeleceu nova classificação para os resíduos de gesso e pela 

Conama 448/2012, que criou a nova nomenclatura para os entes do sistema de gestão 

de RCC. 

Ressalta-se que a Resolução Conama 307/2002, a primeira aplicada ao assunto, 

representa o principal marco regulatório sobre a gestão dos RCC no país. Dentre as 

suas principais definições, destaca-se a classificação dos RCC em quatro (04) classes: 

A – resíduos recicláveis ou reutilizáveis como agregados; B – resíduos recicláveis para 
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outras destinações; C – resíduos para os quais inexiste tecnologia que permita sua 

reciclagem ou recuperação; e D – resíduos perigosos. Tais classes são apresentadas 

detalhadamente no item 9.8.1. 

Além das legislações federais supracitadas, existem ainda cinco (05) normas da 

ABNT que tratam especificamente sobre a gestão de RCC, descritas no Quadro 226. 

Quadro 226: Normas Técnicas aplicáveis ao gerenciamento dos RCC. 

Legislação Súmula 

NBR 15.112/2004 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de 
transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

NBR 15.113/2004 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros 

– Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15.114/2004 
Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15.115//2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. 

Execução de camadas de pavimentação. 

NBR 15.116/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil. 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural. 

No âmbito estadual, a Lei Estadual 12.493/1999 não trata especificamente sobre 

os RCC. Entretanto, em 2012 entrou em vigor a Lei Estadual 17.321/2012 a qual 

estabelece que a emissão do certificado de conclusão, expedido pelo órgão 

competente, seja condicionada à comprovação de que os resíduos (entulhos) 

remanescentes do processo construtivo tenham sido recolhidos e depositados em 

conformidade com as exigências da legislação aplicável à espécie. Apesar da 

exigência, esta comprovação não é exigida pelo órgão ambiental Estadual, somente 

por algumas Prefeituras que regulamentaram a exigência de apresentação de PGRCC 

e seu Relatório ao final de cada obra. 

Já no que concernem os municípios, como definido pela Resolução Conama 

307/2002, esses possuem a maior responsabilidade sobre a gestão dos RCC, com a 

obrigação de elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 

contendo: 
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 diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 

responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os 

critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados 

pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades 

de todos os geradores; 

 o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, 

triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em 

conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a 

destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às 

áreas de beneficiamento; 

 o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de 

beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;  

 a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não 

licenciadas;  

 o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 

produtivo;  

 a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;  

 as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes 

envolvidos;  

 as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a 

sua segregação. 

Apesar desta obrigatoriedade existente desde 2002, a grande maioria dos 

municípios não elaborou seu Plano, tendo sido incorporado ao Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no entanto sem o detalhamento previsto pela 

Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações. 

Apesar disso, alguns municípios já possuem legislação específica sobre o 

assunto. No questionário enviado pelo PERS, cento e vinte e quatro (124) municípios 
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responderam à pergunta sobre a existência de legislação específica de RCC, sendo 

dezessete (17) respostas afirmativas, ou 14%, e cento e sete (107) negativas, ou 86%. 

Não há informações no questionário, ou no SNIS sobre a existência ou não de Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil. 

As legislações municipais basicamente definem a obrigatoriedade da 

apresentação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – 

PGRCC para novas edificações quando da solicitação do seu alvará, e algumas ainda 

apresentam critérios para definição de pequenos geradores (em alguns casos 

atendidos pela coleta municipal), e grandes geradores (responsáveis pela contratação 

de empresas para a coleta e destinação dos resíduos gerados). 

Esta exigência consta no Art. 8º da Resolução CONAMA 307/2002: “Os Planos 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e implementados 

pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos 

necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 

(nova redação dada pela Resolução 448/12)”. No entanto a forma de cobrança destes 

planos, a definição de grandes geradores, e outros detalhes, devem ser 

regulamentados por cada município. 

Dentre os municípios que possuem lei específica para RCC no Paraná, 

destacam-se os elencados no Quadro 227. 

Quadro 227: Municípios que possuem lei específica para RCC. 

Município Legislação 

Cascavel 
Lei 5.789/2011 / Decreto 9.775/2011 / Portaria 001/2011 / 

Lei 6.663/2016 

Curitiba Decreto 1.068/2004 

Foz do Iguaçu Decreto 24.774/2016 

Londrina Decreto 768/2009 

Ponta Grossa Decreto 10.995/2016 

Toledo Decreto 977/2016 

São José dos Pinhais Lei 958/2006 / Decreto 2.378/2008 
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As regulamentações apresentadas no quadro anterior apresentam algumas características que 
poderão ser utilizadas como referência para os demais municípios, como a definição de 

pequeno gerador (Quadro 228), e exigência para apresentação de PGRCC ( 

Quadro 229). 

Quadro 228: Definição de pequeno gerador de RCC. 

Município Definição de Pequeno Gerador 

Cascavel 
Até 1.000 L ou 1 m³ - desde que segregados poderão ser entregues 

nos pontos estabelecidos pela Prefeitura 

Curitiba 
Até 500 L a cada 2 meses - coleta realizada pela Prefeitura 

Até 2.500 L a cada 2 meses - poderá entregar os resíduos nos locais 
operados pela Prefeitura 

Foz do Iguaçu Não define 

Londrina Não define 

Ponta Grossa 
Até 2 m³ por obra poderá ser entregue nos Pontos de Entrega 

Voluntária operados pela Prefeitura 

Toledo 
Volume de resíduos até 2 m³ ou peso de até 5 t deverão promover 

destinação nos locais indicados pelo Município 

São José dos Pinhais Não define 

 

Quadro 229: Exigência de elaboração de PGRCC. 

Município Exigência do PGRCC 

Cascavel 

Obras acima de 600 m² de área construída ou acima  de 100 m² de 
demolição – PGRCC completo 

Obras entre 70 e 600 m² de área construída e demolições com área 
inferior a 100 m² - PGRCC Simplificado 

Curitiba 
Obras acima de 600 m² de área construída ou acima de 100 m² de 

demolição 

Foz do Iguaçu 
Obras entre 70 e 300 m² de área construída, ou abaixo de 100 m² de 

demolição - PGRCC simplificado 
Obras acima dos limites anteriores - PGRCC Completo 

Londrina 

Obras de até 30 m² - dispensa de PGRCC 
obra residencial de 30 a 500 m², comercial de até 1.000 m², demolição 

de 30 a 100 m² - PGRCC Simplificado 
Obras acima dos limites anteriores - PGRCC Completo 

Ponta Grossa 
Obra residencial de 30 a 300 m², demais obras de 30 a 1.000 m², 

demolição e reforma de 30 a 70 m² - PGRCC Simplificado 
Obras acima dos limites anteriores - PGRCC Completo 
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Município Exigência do PGRCC 

Toledo 
Obras com volume de resíduos até 2 m³ ou peso de até 5 t ou área 

construída acima de 30 m² - PGRCC 

São José dos Pinhais 
Exige apresentação de PGRCC para obras que necessitam do Alvará 

de Construção ou Licença de Demolição 

Além dessas, alguns municípios aprovaram leis que dispõe sobre o uso de 

agregados reciclados, oriundos de resíduos de construção civil, como o Decreto 

Municipal 852/2007, que obriga a utilização de tais materiais em obras e serviços de 

pavimentação pública no município de Curitiba e como a Lei 6.663/2016 que obriga a 

utilização de agregados reciclados em obras e serviços públicos no município de 

Cascavel. Para que tenham efeito, no entanto, tais exigências devem constar nos 

editais de contratação de obras públicas, que muitas vezes deixam de fora a utilização 

desses materiais, prejudicando a cadeia da reciclagem. 

Apesar da existência de legislação específica em alguns municípios, incluindo a 

cobrança de PGRCC para novas obras, pelos levantamentos realizados em campo, 

somente as Prefeituras de maior porte estão realmente aplicando tais exigências. 

Mesmo assim, na grande maioria das Prefeituras (Curitiba, São José dos Pinhais, 

dentre outras), os planos ainda são apresentados em formato físico, o que dificulta a 

compilação dos dados. 

9.3. Atores e Responsabilidades 

A gestão dos RCC abrange diversos atores, igualmente responsáveis pela 

eficiência do processo, tais como, geradores, transportadores, sindicatos e associações 

do ramo. A seguir, são apresentados os principais atores institucionais e suas 

responsabilidades na gestão de RCC.  

Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC 

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC foi fundada em 1957, 

com o objetivo de abordar as questões ligadas à Indústria da Construção e ao Mercado 

Imobiliário. Atualmente a entidade conta com oitenta e cinco (85) sindicatos e 

associações patronais do setor da construção, das vinte e sete (27) unidades da 
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Federação. Nacionalmente, a Câmara promove a integração da cadeia produtiva da 

construção, a qual contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Além disso, a CBIC atua na articulação dos diversos segmentos da construção 

como interlocutora formal nos processos de encaminhamentos de assuntos juntos aos 

três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Internacionalmente, representa a 

indústria do país, na Federação Interamericana da Indústria da Construção – FIIC, 

entidade que representa a construção em toda a América Latina. É também filiada à 

Confederação Internacional das Associações de Construção – CICA, na qual assumiu 

uma das vice-presidências em 2017. 

Sindicatos da Indústria da Construção Civil – Sinduscon/PR 

No Paraná, os Sindicatos da Indústria da Construção Civil - Sinduscon são os 

principais atores que congregam as empresas de construção civil. Atualmente, o 

Estado conta com quatro (04) entidades, listadas a seguir: 

 Sinduscon/PR – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná: 

Possui sede em Curitiba, e representa as empresas da capital e região; 

 Sinduscon Oeste/PR: Possui sede em Cascavel, e representa as 

empresas da Região Oeste do Estado; 

 Sinduscon Norte/PR: Possui sede em Londrina e congrega empresas de 

oitenta e sete (87) municípios da região; 

 Sinduscon Noroeste/PR: Possui sede em Maringá, e abrange os 

municípios da região Noroeste. 

As quatro (04) entidades possuem ações voltadas ao incentivo de métodos de 

construções sustentáveis, e principalmente com relação à conscientização e busca por 

melhores soluções para o gerenciamento dos resíduos de construção civil. 
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Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – 
Abrecon 

A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição – Abrecon, criada recentemente em 2011, visa reunir todas as empresas 

recicladoras de RCC do país, com objetivo de mobilizar e sensibilizar governos e 

sociedade sobre a problemática do descarte irregular desses materiais. Encontra-se 

em fase de elaboração, um Diagnóstico das empresas de reciclagem de RCC, que 

deverá ser finalizado em 2018. 

Associação das Empresas Paranaenses de Reciclagem dos Resíduos da Construção 
Civil – AEMPARCC 

A Associação das Empresas Paranaenses de Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil - AEMPARCC foi criada a partir da necessidade dos gestores das 

principais usinas recicladoras de RCC no Paraná de compartilharem entre si, os 

principais problemas gerados devido à grande quantidade produzida e destinação 

inadequada de RCC. Assim, a AEMPARCC tem como objetivos principais: promover a 

utilização de resíduos reciclados, dialogar com o poder público e zelar pelo 

cumprimento da lei em editais de licitação. Além disso, outros objetivos institucionais da 

AEMPARCC referem-se à logística reversa e ao incentivo às Prefeituras Municipais 

para que realizem a correta gestão desse tipo de resíduo. No que concerne o setor 

privado, a AEMPARCC atenta-se ao trabalho desempenhado pelas empresas que 

disponibilizam caçambas para o recolhimento de RCC (AEMPARCC, 2017). 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep 

Como já citado anteriormente, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

– Fiep é a entidade de representação da indústria paranaense. Cabe ressaltá-la como 

atuante na gestão de RCC uma vez que, mantém cadastro atualizado das indústrias do 

Paraná, o qual contempla o ramo da construção civil. Além disso, possui o Comitê 

Gestor de Logística Reversa do Setor da Construção Civil do Estado do Paraná - 

CGLR, formado pelos sindicatos setoriais, pela Fiep e por órgãos ambientais. O CGLR 

tem o objetivo de implementar e executar o plano de logística reversa proposto para o 

setor, conforme descrito no subcapítulo de instrumentos de planejamento. 
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Órgãos Licenciadores e de Fiscalização 

O controle e fiscalização das atividades relacionadas à gestão dos RCC, bem 

como a emissão de licenças ambientais é de responsabilidade do órgão ambiental 

estadual, no caso o IAP, e das Secretarias Municipais. Esses órgãos são responsáveis 

por verificar o cumprimento dos requisitos técnicos e legais para o desenvolvimento 

das atividades de atores vinculados à geração, ao transporte e à destinação final dos 

RCC. 

Prestação dos Serviços Públicos 

A gestão dos RCC é de responsabilidade dos municípios, podendo ser realizada 

pela administração pública direta, autarquia, empresa pública ou sociedade de 

economia mista com administração pública. Pelos dados do SNIS (2016), dos trezentos 

e trinta e um (331) municípios paranaenses que responderam a este questionamento, 

95% (314) afirmam que a prestação dos serviços é feita pela administração pública 

direta, enquanto 3% (10) atuam com empresa pública, 1% (4) autarquia e 1% (3) 

sociedade de economia mista com administração pública (Gráfico 73). Esta informação 

trata-se somente da gestão dos serviços, e não está relacionada com a coleta de RCC, 

que pode ou não ser realizada pelo poder público. 

 

Gráfico 73: Natureza jurídica dos órgãos de prestação de serviços de manejo de RCC. 
Fonte: SNIS, 2016. 
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9.4. Instrumentos de Planejamento 

No ano de 2014 foi assinado pelos Sindicatos da Construção Civil que atuam no 

Paraná (Sinduscon/PR, Sinduscon Noroeste/PR, Sinduscon Oeste/PR e Sinduscon 

Norte/PR), o Termo de Compromisso para execução do Plano de Logística Reversa e 

responsabilidade pós-consumo de resíduos do setor industrial da construção civil para 

o estado do Paraná. 

A partir de 2015, os Sindicatos contrataram o SENAI para a execução desse 

Plano, e como primeira ação, foi constituído um Comitê Gestor para coordenar a 

implantação das metas, formado por: Fiep, SEMA/PR, IAP, CBIC e Sinduscon, além de 

representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente das vinte (20) Regiões 

definidas pelo Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

O contrato com o Senai foi subsidiado pela Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção Civil – CBIC, com previsão de atendimento de seis (06) meses para a 

estruturação do Comitê Gestor e elaboração de planejamento estratégico de mais 

quatro (04) meses para as metas estabelecidas na questão de educação ambiental.  

O documento apresenta mecanismos necessários para a correta destinação de 

resíduos gerados nas obras, e do incentivo a filiação de processos que diminuam a 

geração desses materiais. Esses mecanismos são apresentados em formas de meta, 

de curto, médio e longo prazo, que devem ser acompanhadas pelo Comitê Gestor. 

As metas estipuladas no Plano de Logística Reversa - PLR estão divididas em 

quatro (04) grandes objetivos: 

 Estabelecer o Comitê Gestor; 

 Firmar parcerias com entidades; 

 Promover a Educação Ambiental; 

 Promover a Logística Reversa do setor. 

O acompanhamento do cumprimento desses objetivos é feito pelo Comitê 

Gestor, com a elaboração de Relatórios Anuais. O último deles refere-se às ações 
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realizadas em 2016, as quais serão detalhadas no próximo subcapítulo desse 

documento. 

9.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

O Plano de Logística Reversa - PLR para resíduos da construção civil elaborado 

pelos sindicatos da indústria da construção civil define objetivos, metas e ações a 

serem realizados nos próximos anos. Conforme já descrito, anualmente o Comitê 

Gestor do PLR elabora um Relatório Técnico de Acompanhamento da execução 

dessas ações propostas; o último relatório data do ano de 2017 e detalha as ações 

realizadas em 2016. 

Ressalta-se que a criação do Comitê Gestor era uma das metas do PLR, a qual 

já foi concluída, bem como a promoção à sensibilização e educação ambiental para os 

associados contemplados no PLR.  

Além disso, o Relatório Técnico de Acompanhamento do PLR de RCC (SENAI, 

2017) traz a situação das metas a partir dos quatro grandes objetivos estabelecidos, e 

também as classifica como: em andamento e pendente. 

Destaca-se que a maioria das metas com relação à promoção da Logística 

Reversa do setor ainda estão pendentes. Cita-se como exemplo: a quantificação, a 

qualificação e o manejo dos RCC; o estabelecimento de contato direto com os órgãos 

ambientais; a otimização dos processos para reciclagem de RCC; a utilização de 

agregado reciclado nas obras contratadas pelas prefeituras da região, entre outros. 

Com relação ao objetivo de firmar parcerias com entidades e promover a 

educação ambiental, as metas já estão em andamento, são elas: identificar e promover 

parcerias com os demais elos da cadeia, tais como: fornecedores de insumo, 

fabricantes, importadores, comércio varejista, recicladores, cooperativas de catadores e 

setor público; realizar procedimentos para conscientização das empresas associadas 

sobre os produtos/resíduos gerados que sejam recicláveis, reaproveitáveis, 

remanufaturáveis e elaborar instrumento de informação para as empresas da cadeia da 

construção civil sobre o processo logístico reverso dos resíduos gerados nas obras. 
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Por fim, as metas relacionadas com o projeto de investimento e captação de 

recursos para implementação da Logística Reversa e a criação de um canal de 

comunicação entre as empresas, fabricantes/importadores, recicladores, consumidores 

com o Comitê Gestor da logística reversa da cadeia produtiva da Construção Civil, 

também já estão encaminhadas. 

Além disso, o Relatório detalha as ações executadas no período e as diversas 

reuniões realizadas em 2016. Outras ações citadas no documento são: 

 Coletas online: Sistema de gestão eletrônico de controle de RCC, para 

controle dos resíduos entregues nos PEV’s e destinos finais, separando 

por classe, tipo e volume; 

 Dia do Desafio Sustentável: Evento realizados nos dias 10 e 11 de junho 

de 2016 pelo Sinduscon-PR, pela Fiep/Senai e pela Prefeitura Municipal 

de Curitiba para coleta de vinte (20) tipos de resíduos. No total foram 

coletados 16.942 kg de materiais, encaminhados para empresas 

parceiras de acordo com sua tipologia. 

Apesar de constar no relatório, poucas Prefeituras adotaram até o momento o 

sistema de gestão eletrônico de controle de PGRCC. Segundo o relatório, o município 

de Curitiba adotou o sistema “Coletas Online” em junho de 2016, no entanto não há 

maiores informações sobre sua implantação ou efetiva utilização. Municípios como 

Maringá e Pinhais, já possuem sistemas semelhantes tanto para recebimento online de 

planos de gerenciamento de resíduos quanto para controle de Manifestos de 

Transporte de Resíduos – MTRs, que auxiliam no controle das informações sobre 

geração, transporte e destinação final dos materiais. Segundo informações de técnicos 

das Prefeituras locais, os municípios de Araucária e Campo Largo pretendem implantar 

sistemas semelhantes ainda em 2018. 

No âmbito estadual, recentemente o IAP lançou o Sistema de Movimentação de 

Resíduos Sólidos, para que haja um registro de todas as movimentações de resíduos 

no Estado, por meio de um controle online dessas cargas. 



 

 

733 

 
733 

9.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

Os programas de educação ambiental voltados exclusivamente para resíduos de 

construção civil são realizados por iniciativas esporádicas de alguns municípios, ou por 

meio de ações coordenadas pelo Sinduscon, O CREA/PR também produziu material 

educativo sobre gerenciamento de RCC: Guia para Elaboração de Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, publicado em 2016. 

Dentre os objetivos do Plano de Logística Reversa do setor, também foram 

elencadas metas e ações específicas para a promoção da educação ambiental. A 

seguir, são elencadas as ações previstas: 

 Elaboração de material de educação ambiental; 

 Realização de palestras e divulgação via meios eletrônicos para 

empresas associadas; 

 Elaboração de material específico para a empresa com foco na utilização 

de materiais recicláveis, reutilizáveis e passíveis de logística reversa; 

 Repasse via palestras e/ou divulgação via meios eletrônicos para as 

empresas associadas; 

 Cartilha, folder, meios eletrônicos ou informações contidas em manuais 

específicos para as obras de construção civil; 

 Informações sobre a estrutura da região para a utilização de sistemas de 

coleta e destinação dos resíduos (20 regiões). 

Ressalta-se que as ações que concernem à elaboração de material de educação 

ambiental e a realização de palestras e divulgação via meios eletrônicos para 

empresas associadas já foram concluídas, as demais ainda estão pendentes ou em 

andamento, segundo o Relatório Técnico de Execução do Plano de Logística Reversa 

– Setor da Construção Civil (SENAI, 2017). 

Ações pontuais também estão sendo realizadas pelo grupo que coordena a 

implantação da Logística Reversa do setor. Em junho de 2016 foi realizado o Dia do 

Desafio Sustentável, que contou com apoio do Sinduscon-PR, FIEP/SENAI, e a 
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Prefeitura Municipal de Curitiba. Em dois dias de campanha, no Centro de Eventos da 

FIEP e na unidade do SENAI-CIC, ambos em Curitiba, foram coletados 20 tipos de 

resíduos, tais como: pneus, latas de tintas, vidros, entre outros, buscando dar a 

destinação correta para cada material. Nesta ação, foram coletados mais de 16.000 kg 

de resíduos, destinados de acordo com suas características para locais adequados. 

9.7. Atividades Geradoras 

A geração de resíduos de construção civil ocorre nas diversas atividades que 

envolvem a indústria da construção civil. As obras de impacto local geralmente são 

autorizadas mediante a expedição de alvará de construção emitidos pelas Prefeituras 

Municipais. Em alguns casos, para a expedição do alvará, é exigida a apresentação de 

Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, como forma de controle 

dos materiais gerados, e principalmente da sua destinação final. 

Já as grandes obras de infraestrutura públicas, como viadutos e autoestradas, e 

as privadas como condomínios e distritos industriais, devem passar pelo processo de 

licenciamento ambiental junto ao IAP. 

Dentre as obras de infraestrutura geradoras de RCC destacam-se os 

empreendimentos imobiliários licenciáveis: 

 Parcelamento do Solo Urbano para fins habitacionais, industriais ou 

comerciais; 

 Loteamentos; 

 Implantação de Conjuntos Habitacionais; 

 Construção ou Obras Civis localizadas no Litoral Paranaense; 

 Grandes obras de infra estrutura, como por exemplo saneamento, 

rodovias, pontes, túneis, viadutos; 

 Implantação de Cemitérios; 
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 Implantação de Empreendimentos de Lazer, tais como campings, clubes 

de campo, e outros. 

Atividades geradoras de RCC licenciadas pelo IAP 

As atividades geradoras de RCC licenciáveis pelo IAP encontram-se listadas no 

Quadro 230. No entanto, grande parte das atividades geradoras de RCC não passam 

pelo processo de licenciamento pelo órgão estadual, mas somente por meio da 

obtenção de alvará de construção por parte das Prefeituras Municipais, sendo que 

algumas exigem a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil - PGRCC e ao final da obra, o Relatório de Gestão de Resíduos de 

Construção Civil. 

Quadro 230: Atividades geradoras de RCC licenciáveis pelo IAP. 

Atividade Atividade Específica 

Construção de 
estações emissoras 

de campo 
eletromagnético - 

estações rádio-base 

Construção de estações rádio base até 300ghz (trezentos gigahertz) 

Outros 
empreendimentos de 
prestação de serviços 

Construção, reformas ou ampliações com finalidade comercial, de 
moradia, lazer e utilidade pública 

Obras de acabamento da construção civil 

Obras de acabamento da construção civil, serviços de operação e 
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 

pessoas para uso em obras, aluguel de máquinas e equipamentos 
comerciais e industriais não especificados anteriormente. 

Serviços combinados 
para apoio a edifícios 

Obras de acabamento em gesso e estuque 

Edificações 

Conjuntos habitacionais horizontais 

Conjuntos habitacionais horizontais, Conjuntos habitacionais verticais 

Construção, reformas ou ampliações com finalidade comercial, de 
moradia, lazer e utilidade pública 

Conjuntos habitacionais verticais 

Templos religiosos 

Conjuntos habitacionais verticais, construção, reformas ou ampliações 
com finalidade comercial, de moradia, lazer e utilidade pública 

Conjuntos habitacionais horizontais, construção, reformas ou 
ampliações com finalidade comercial, de moradia, lazer e utilidade 

pública 
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Atividade Atividade Específica 

Penitenciárias 

Reformas ou ampliações com finalidade comercial, de moradia, lazer e 
utilidade pública 

Conjuntos habitacionais horizontais, conjuntos habitacionais verticais, 
construção, reformas ou ampliações com finalidade comercial, de 

moradia, lazer e utilidade pública 

Loteamento 

Empreendimento 
imobiliário 

Distrito industrial 

Projetos de assentamento e de colonização 

Parcelamento de solo 

Desmembramento 

Loteamento 

Loteamento de interesse social - lei estadual nº. 10.671/93 

Loteamento para fins residenciais 

Loteamento, loteamento de interesse social - lei estadual nº. 10.671/93 

Loteamento para fins comerciais, loteamento para fins residenciais 

Desmembramento, loteamento 

Desmembramento, loteamento, loteamento de interesse social - lei 
estadual nº. 10.671/93 

Loteamento para fins industriais 

Loteamento para fins comerciais, loteamento para fins industriais 

Loteamento para fins comerciais 

Fonte: IAP, 2017. 

A consulta realizada no IAP aponta para 1.125 empreendimentos que 

encontram-se atualmente licenciados dentro da classificação supracitada (LAS – 

Licença Ambiental Simplificada; RLAS – Renovação de Licença Ambiental Simplificada; 

e DLAE – Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual), sendo em sua grande 

maioria parcelamentos de solo (416), edificações (375) e construção de estações 

emissoras de campo eletromagnético: estações rádio-base (259), conforme Quadro 

231. 

Quadro 231: Atividades geradoras de RCC licenciadas pelo IAP. 

Atividade 
Empreendimentos 

licenciados 

Construção de estações emissoras de campo eletromagnético - 
estações rádio-base 

259 

Outros empreendimentos de prestação de serviços 71 

Serviços combinados para apoio a edifícios 4 
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Atividade 
Empreendimentos 

licenciados 

Edificações 375 

Parcelamento de solo 416 

Total 1125 

Fonte: IAP, 2017. 

Tais informações obtidas junto ao IAP não representam a variedade e 

quantidade de atividades e empreendimentos geradores de RCC no Estado, mesmo 

porque são geradores de resíduos durante sua implantação, ou seja, não são 

atividades de constante geração de resíduos. Portanto foram utilizadas outras fontes de 

informações para este levantamento. 

O Paraná conta com quatro (04) Sindicatos da Construção Civil, representando 

as diferentes regiões do Estado. Os números de empresas associadas de cada 

SINDUSCON estão apresentados no Quadro 232, sendo que uma mesma empresa 

pode estar vinculada a mais de um Sindicato. 

Quadro 232: Número de empresas associadas por SINDUSCON. 

SINDUSCON 
Número de empresas 

associadas 

SINDUSCON-PR 

(Curitiba) 
1.288 

SINDUSCON-Oeste 

(Cascavel) 
169 

SINDUSCON Norte 
(Londrina) 

27 

SINDUSCON Noroeste 
(Maringá) 

123 

Fonte: SINDUSCON-PR, SINDUSCON-Oeste, SINDUSCON-Norte, SINDUSCON-Noroeste. 

As empresas associadas ao SINDUSCON-PR possuem sede em diversos 

Estados, com atividades no Paraná (Quadro 233).  

Quadro 233: Empresas associadas ao SINDUSCON-PR por Estado. 

Estado 
Número de 
empresas 

Paraná 1122 

São Paulo 6 

Bahia 1 
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Estado 
Número de 
empresas 

Santa Catarina 5 

Rio Grande do Sul 2 

Minas Gerais 2 

Distrito Federal 1 

Sem informação 149 

Total 1288 

Fonte: SINDUSCON-PR 

Do total de empresas com sede no Paraná, a grande maioria possui sede em 

Curitiba 755, ou 67,3% do total (Quadro 234). 

Quadro 234: Municípios sede das empresas associadas ao SINDUSCON-PR. 

Município Empresas Município Empresas 

Almirante Tamandaré 15 Ipiranga 2 

Andirá 1 Irati 1 

Apucarana 1 Itaperuçu 6 

Arapongas 1 Lapa 1 

Araucária 26 Laranjeiras Do Sul 3 

Astorga 1 Londrina 23 

Barbosa Ferraz 1 Mandirituba 4 

Cambara 3 Manoel Ribas 1 

Cambé 2 Maringá 12 

Campina Grande Do Sul 4 Mariópolis 2 

Campo Largo 11 Palmas 1 

Campo Magro 1 Paranaguá 5 

Capanema 1 Pato Branco 8 

Cascavel 3 Pinhais 52 

Castro 4 Pinhão 4 

Chopinzinho 1 Piraquara 18 

Colombo 49 Pitanga 1 

Contenda 2 Ponta Grossa 22 

Cruzeiro Do Iguaçu 1 Pontal do Paraná 1 

Curitiba 755 Porto Amazonas 1 

Dois Vizinhos 1 Rolândia 1 

Fazenda Rio Grande 5 Santa Helena 1 
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Município Empresas Município Empresas 

Francisco Beltrão 5 São José Dos Pinhais 39 

General Carneiro 1 São Mateus Do Sul 3 

Guarapuava 6 Tamarana 1 

Guaratuba 1 Tijucas Do Sul 1 

Ibiporã 4 Umuarama 2 

Fonte: SINDUSCON-PR 

A FIEP mantém um cadastro atualizado das indústrias do Paraná filiadas à 

federação, contemplando empresas da construção civil. O cadastro 2017 conta com 

novecentas e setenta e uma (971) empresas do ramo da construção civil, divididas em 

empresas de construção de edifícios com seiscentas e vinte e duas (622) empresas, 

empresas de obras de infraestrutura com cento e noventa e seis (196) cadastradas e 

empresas em serviços especializados para construção com cento e cinquenta e três 

(153) cadastradas (Gráfico 74). A Figura 132 apresenta a localização das empresas de 

construção cadastradas junto à FIEP. 

 

Gráfico 74: Distribuição percentual das atividades de construção civil cadastradas junto 
à FIEP. 
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Figura 132: Distribuição das empresas de construção civil cadastradas junto à FIEP. 

A maior concentração de empresas de construção civil coincide com os 

municípios mais populosos do estado. Porém a geração de RCC é bastante difusa, 

ocorrendo em todo território, dependendo mais do porte das obras realizadas do que 

da localização das empresas do ramo. 

Ainda, o Ministério do Trabalho e Emprego divulga anualmente informações 

sobre o Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS, que aponta para a quantidade 

de estabelecimentos da construção civil por unidade federativa. Para o Estado do 

Paraná, para o ano de 2016, foram identificadas 13.673 empresas do ramo, sendo a 

atividade de construção de edifícios a que contempla o maior número delas 4.661, ou 
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34% do total (Quadro 235), assim como nos dados da FIEP onde o maior número de 

empresas de construção civil cadastradas são de construção de edifícios. 

Quadro 235: Número de estabelecimentos por grupos de atividade econômica da construção 
civil no Paraná. 

Atividade econômica 
Número de 
empresas 

% 

Construção de Edifícios 4.661 34% 

Outros Serviços 1.968 14% 

Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em 
construções 

1.881 14% 

Obras de acabamento 1.733 13% 

Incorporação de Emp. Imobiliários 1.008 7% 

Demolição e preparação do terreno 916 7% 

Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e 
obras de arte especiais 

601 4% 

Construção de outras obras de infraestrutura 596 4% 

Obras de para energia elétrica, telecomunicações, água, 
esgoto e transporte 

309 2% 

TOTAL 13.673 100,0% 

Fonte: RAIS, 2016. 

A partir dos dados da RAIS é possível identificar o porte dos empreendimento 

baseado no número de funcionários, conforme apresentado no Quadro 236. Sendo que 

cerca de 80% dos empreendimentos existentes são microempresas com até nove (09) 

funcionários e apenas quarenta e quatro (44) empreendimentos de grande porte, 

representando 0,3% do total de empresas de construção civil cadastradas. 

Quadro 236: Porte das empresas de construção civil cadastradas na RAIS. 

Porte dos Empreendimentos 
Número de 

funcionários 
Número de 
empresas 

% 

Micro Entre 1 e 9 10.875 79,5% 

Pequena Entre 10 e 49 2.385 17,4% 

Média Entre 50 e 249 369 2,7% 

Grande Mais que 250 44 0,3% 

TOTAL 13.673 100,00% 

Fonte: RAIS, 2016. 

A Figura 133 apresenta a distribuição das empresas de construção civil 

cadastradas na RAIS no estado do Paraná, podendo ser observada a concentração de 
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empreendimentos nos municípios mais populosos do estado e no seu entorno, como o 

caso das regiões metropolitanas de Curitiba, de Londrina, de Maringá e de Cascavel. 

Com destaque também para a região de Ponta Grossa. 

 

Figura 133: Distribuição das empresas de construção civil cadastradas na RAIS. 
Fonte: RAIS, 2016. 

Outros dados sobre a indústria da construção civil no Estado do Paraná são 

apontados pelo relatório anual da revista “O Empreiteiro”, que reúne informações sobre 
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as quinhentas (500) maiores empresas de construção do país. Dentre elas, sete (07) 

possuem sede no Paraná (Quadro 237), e representam grandes atividades geradoras 

de RCC. 

Quadro 237: Maiores empresas de construção civil do Paraná. 

Posição  

(ranking nacional) 
EMPRESA Estado 

Receita Bruta em 
2014 (R$ x 1.000) 

24 J Malucelli Construtora de Obras PR 739.101 

28 CR Almeida Obras PR 607.751 

33 Thá Engenharia PR 575.751 

37 Plaenge PR 514.604 

41 CESBE PR 471.474 

43 CASAALTA Construções PR 447.357 

46 A. Yoshi Engenharia PR 423.998 

Fonte: Revista O Empreiteiro, 2015. 

Destacam-se também como atividades geradoras de RCC o próprio Poder 

Público, representado pelas Prefeituras Municipais, Governo Estadual e Federal, além 

das empresas públicas, autarquias e demais entidades.  

Dentre estas, a Sanepar e a Copel apresentam grande geração de RCC 

provenientes das obras de infraestrutura realizadas por elas. Ambas possuem 

programas de gestão de resíduos para controle e destinação adequada dos materiais 

gerados pelas equipes próprias ou terceirizadas. 

9.8. Composição e Geração 

A gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC no Brasil conta desde 

2002 com normatização específica (Resolução Conama 307/2002) que “estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil”, 

sendo o principal marco regulatório sobre a gestão dos RCC no país. Mesmo com as 

exigências da Resolução para órgãos públicos e privados tais como: elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos de Construção Civil; controle da 

coleta, transporte e destinação final por parte dos geradores; dentre outras, o Brasil 

ainda enfrenta dificuldades para solucionar problemas relacionados à gestão dos RCC. 
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9.8.1. Composição 

A Resolução Conama 307 de 05 de julho de 2002 definiu a classificação dos 

RCC em quatro (04) classes, conforme apresentado no Quadro 238. 

Quadro 238: Classificação dos RCC. 

Classe Classificação 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

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

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

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

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

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

D 

São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: 
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 
à saúde. provenientes 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. 

Baseado nessa classificação o Guia para elaboração dos Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos (MMA, 2011), apresenta a composição média dos RCC em 80% de 

resíduos classe A e pouco menos de 20% de resíduos classe B, dos quais metade 

refere-se a madeira. O restante dos RCC são materiais sem viabilidade de reciclagem 

devido a sua complexidade (Classe C), e perigosos ou não inertes, como óleos, graxas, 

impermeabilizantes, solventes, tintas e baterias de ferramentas (Classe D).  

9.8.2. Geração 

Conforme já citado anteriormente, não existe para o país informações sobre 

quantidade gerada e composição de RCC. Para estimar a geração desses resíduos, 

utiliza-se normalmente como base, índices de geração de resíduos per capita, ou seja, 

a quantidade de resíduos gerados por habitante em um determinado período (por dia, 



 

 

745 

 
745 

mês ou ano) ou algum índice relacionado à atividade geradora, como quantidade de 

resíduos gerados por m² construído. 

A seguir são exemplificados índices de geração per capita de RCC de estudos já 

realizados. O Quadro 239 apresenta os índices utilizados nos Planos Estaduais de 

Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul (PERS/RS) e de São Paulo (PERS/SP), e 

dados do relatório anual da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais - Abrelpe. 

Quadro 239: Dados de geração per capita de RCC no Brasil. 

Fonte Geração per capita (kg/hab.ano) 

PERS/SP (2014) 510,00 

PERS/RS (2014) 520,00 

Abrelpe (2016) 219,00 

Fonte: PERS/SP, 2014; PERS/RS, 2014; Abrelpe, 2016. 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo utilizou como base o 

estudo realizado por Pinto (1999), que analisou dados de diversos municípios como 

Santo André, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Jundiaí, 

Campinas, Vitória da Conquista (BA), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). As 

divergências encontradas foram grandes e variam de 230 kg/hab/ano (Salvador) até 

760 kg/hab/ano (Jundiaí), o que resulta em uma mediana da 510 kg/hab/ano. 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul, por sua vez, 

utilizou dados do Guia para elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos 

(MMA, 2011), que aponta para uma média de 520 kg/hab/ano, muito próximo do valor 

utilizado no PERS/SP. 

Já a Abrelpe utiliza dados do IBGE e do SNIS (por amostragem) para realizar 

uma estimativa da geração de RCC no Brasil e obteve para o ano de 2016 o índice de 

219 kg/hab/ano. Segundo o Relatório, “a quantidade total desses resíduos é ainda 

maior, uma vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os resíduos lançados 

ou abandonados nos logradouros públicos”. 

Apesar da existência de sistemas de informações sobre resíduos sólidos, como 

o SNIS e o SNIR, a obtenção dos dados a partir das Prefeituras Municipais é 

questionável, o que leva a divergências nos índices de geração per capita de RCC. 
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Exemplo disso é o índice IN029 – Massa de RCC per capita em relação à população 

urbana (kg/habitante/dia), calculado pelo SNIS. Os dados obtidos para o ano de 

referência de 2015 apontam para uma variação de 1,05 a 600,42 kg/habitante/dia 

(Quadro 240), essas divergências ocorrem principalmente pela falta de controle dos 

resíduos gerados. O Quadro 240 ilustra os resultados obtidos nas consultas ao SNIS 

sobre a massa de RCC per capita em relação à população urbana para alguns 

municípios do Paraná. 

Quadro 240: Índice de geração per capita (SNIS, 2015). 

Município 
IN029 - Massa de RCC per capita 
em relação à população urbana 

(Kg/habitante/dia) 

Altônia 437,58 

Alto Piquiri 54,35 

Bituruna 29,2 

Cafelândia 321,68 

Castro 115,38 

Cruzeiro do Oeste 449,91 

Douradina 492,48 

Ibaiti 1,05 

Ibiporã 20,07 

Jaguapitã 521,19 

Jardim Alegre 6,77 

Marechal Cândido Rondon 200,08 

Nova Esperança do Sudoeste 145,99 

Nova Londrina 407,91 

Pato Bragado 178,92 

Piên 356,05 

Querência do Norte 125,64 

Rio Bonito do Iguaçu 182,26 

Santa Fé 90,95 

Santo Antônio da Platina 196,12 

União da Vitória 600,42 

Fonte: SNIS (2015). 

A coleta de dados do SNIS sobre quantificação de RCC utiliza as seguintes 

informações: 
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 Quantidade coletada (t/ano) pela Prefeitura ou contratado por ela; 

 Quantidade coletada (t/ano) por caçambeiros e autônomos contratados 

pelo gerador; 

 Quantidade coletada (t/ano) pelo próprio gerador. 

Muitas Prefeituras respondem somente uma das informações, ou estimam dados 

sem ter sistemas que possam aferir confiabilidade aos resultados. O município de 

Curitiba, por exemplo, respondeu ao SNIS 2016 somente a primeira informação, 

totalizando 75.170 toneladas. Como não há informações compiladas sobre RCC 

coletados por caçambeiros ou pelo próprio gerador, a geração per capita para o 

município totalizou 39,7 kg/hab/ano, muito inferior às médias encontradas em 

bibliografias e outros estudos semelhantes. 

Outra metodologia para estimar a geração de RCC é por meio do índice de 

geração por metro quadrado construído. Normalmente utiliza-se tal índice para 

quantificar os RCC para uma obra específica, dentro do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil - PGRCC, quando se conhece o método construtivo, 

área construída, volume a ser escavado, dentre outras características.  

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil de Toledo/PR, 

realizou estudo para determinar tais índices em três (03) tipologias de construção, com 

uma média de 160 kg de RCC por m² de obra construída conforme apresentado no 

Quadro 241. 

Quadro 241: Índice de geração de RCC de Toledo/PR. 

Tipo de 
empreendimento 

Área construída (m²) 
Total de RCC 

gerado (t) 
Índice de geração 

de RCC (kg/m²) 

Casa 63,7 9,16 143,61 

Sobrado 230,0 41,27 179,47 

Prédio 1314,7 206,7 157,25 

Média 536,13 85,71 160,11 

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo, 2012. 

O Sinduscon Paraná forneceu dados dos alvarás liberados e concluídos para o 

município de Curitiba, entre 2000 e 2016 (em m²). Pelas informações obtidas, em 2016 

foram liberados alvarás para 1.953.040 m², sendo concluídos 1.698.564 m². Com esses 
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valores, e com o índice médio supracitado (160,11 kg/m²), foi possível estimar a 

geração de RCC por área construída no município de Curitiba (Quadro 242). 

Quadro 242: Estimativa de geração de RCC por m² construído em Curitiba/PR. 

Ano 
Alavarás Concluídos 

(m²) 

Estimativa de geração de RCC  

(t/ano) 

2000 1.638.692 262.190,72 

2001 1.254.757 200.761,12 

2002 1.034.237 165.477,92 

2003 620.980 99.356,80 

2004 884.563 141.530,08 

2005 948.836 151.813,76 

2006 1.438.896 230.223,36 

2007 1.050.657 168.105,12 

2008 1.543.854 247.016,64 

2009 1.532.777 245.244,32 

2010 1.655.068 264.810,88 

2011 1.842.657 294.825,12 

2012 1.965.698 314.511,68 

2013 2.484.881 397.580,96 

2014 2.834.657 453.545,12 

2015 2.160.717 345.714,72 

2016 1.698.564 271.770,24 

Fonte: SINDUSCON (2017), Prefeitura Municipal de Toledo (2012). 

O valor obtido para 2016 foi comparado com a estimativa de geração apontado 

pelo MMA, o que demonstra que há uma grande disparidade nos resultados 

dependendo do método utilizado, a variação foi de 271 t/ano a 984 t/ano (Quadro 243). 

Quadro 243: Comparativo de métodos de estimativa de geração de RCC em Curitiba/PR. 

Método 
Total RCC  

(t/ano) 

m³/hab.dia (MMA, 2011) 984.878,44 

m³/m² (Toledo, 2012) 271.770,24 

Para a obtenção de índices de geração e composição dos RCC, é necessário 

um maior controle por parte das administrações municipais e dos geradores, que 

podem utilizar ferramentas computacionais para compilação dos dados gerados.  
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No Paraná há alguns exemplos de implantação dessas ferramentas, como o 

software iResíduos (http://www.iresiduos.com.br), para o registro e controle de 

informações de gestão de RCC como por exemplo, Controles e Manifestos de 

Transporte de Resíduos - CTR/MTR. A ferramenta foi utilizada em diferentes obras nos 

municípios de Londrina e Maringá, e apresentou os seguintes índices: 

 Quantificação: Os dados foram obtidos a partir do preenchimento de 

aproximadamente 5.000 MTRs de dezenove (19) obras diferentes. Obras 

de estrutura em concreto e fechamento em alvenaria geraram entre 13 e 

22 m³/m², enquanto obras de bloco estrutural variaram entre 4,5 e 8 

m³/m². 

 Composição: Os dados registrados permitiram identificar a composição 

dos RCC das obras analisadas para os grupos A e B, obtendo 

exatamente os mesmos percentuais indicados pelo MMA (2011): 80% de 

resíduos do grupo A e 20% do grupo B (Quadro 244 e Quadro 245). 

Quadro 244: Volume gerado por tipo de resíduo. 

Volume Gerado por Tipo de Resíduo 

Resíduos 
Volume  

(m³) 
% Grupo 

Argamassa 401 33,17% A 

Concreto  356 29,45% A 

Cascalho 20 1,65% A 

Blocos 15 1,24% A 

Ferro 25 2,07% B 

Tijolo 30 2,48% A 

Rejeitos de Construção 10 0,83% B 

Plástico Filme 15 1,24% B 

Plástico Duro 23 1,90% B 

Papelão 84 6,95% B 

Gesso 65 5,38% B 

Materiais Não Ferrosos 20 1,65% B 
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Volume Gerado por Tipo de Resíduo 

Resíduos 
Volume  

(m³) 
% Grupo 

Revestimento Cerâmico 75 6,20% A 

Outros 70 5,79% A 

Total 1209 100,00% - 

Fonte: Software iResíduos. 

Quadro 245: Composição média de RCC (iResíduos). 

Classe de resíduos  

(Resolução Conama 307/2002) 

Composição média  

(%) 

Classe A 80,0% 

Classe B 20,0% 

Fonte: Software iResíduos. 

Alguns fatores podem justificar a diferença dos valores obtidos, como a 

existência de obras irregulares (sem alvará), que não constam na informação de m² 

construídos; diferentes metodologias utilizadas para medição da quantidade de RCC 

gerados; e principalmente a falta de controle por parte dos órgãos ambientais sobre as 

etapas do gerenciamento de RCC. 

Conforme já apontado anteriormente, não há informações consistentes 

disponíveis para definir índices de acordo com características de cada município (por 

faixa populacional, índices de crescimento, ou outras variáveis). Considerando que o 

índice preconizado pelo MMA serve como referência para outros Planos Estaduais de 

Resíduos decide-se por adotá-lo como referência para o PERS/PR. Com a projeção da 

população no estado para 2016 (11.242.720 habitantes), estima-se uma geração anual 

de 5.846.214,40 t de RCC. 

Com a projeção populacional para cada uma das vinte (20) regiões definidas 

pelo PGIRSU/PR, nota-se que a maior parcela da geração de RCC encontra-se na 

região de Curitiba (31,5%, ou 1.839.705 t/ano), a qual também representa a maior 

parcela da população do Estado (Quadro 246). 
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Quadro 246: Estimativa da geração de RCC por Região do Estado. 

Região População 2016 
Total RCC 

(t/ano) 
% 

Curitiba 3.537.894 1.839.705 31,5% 

Londrina 927.330 482.212 8,2% 

Maringá 813.040 422.781 7,2% 

Ponta Grossa 594.606 309.195 5,3% 

Cascavel 504.618 262.401 4,5% 

Umuarama 450.649 234.337 4,0% 

Toledo 428.117 222.621 3,8% 

Foz do Iguaçu 407.089 211.686 3,6% 

Irati 400.344 208.179 3,6% 

Apucarana 369.582 192.182 3,3% 

Francisco Beltrão 357.296 185.794 3,2% 

Guarapuava 349.239 181.604 3,1% 

Jacarezinho 325.047 169.024 2,9% 

Campo Mourão 308.836 160.594 2,7% 

Paranaguá 289.169 150.368 2,6% 

Paranavaí 270.844 140.839 2,4% 

Pato Branco 265.578 138.101 2,4% 

Cornélio Procópio 226.902 117.989 2,0% 

Ivaiporã 216.994 112.837 1,9% 

Telêmaco Borba 199.546 103.764 1,8% 

A Figura 134 apresenta a geração de RCC estimada para os municípios do 

estado do Paraná.  
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Figura 134: Estimativa de geração de RCC por município. 

Na Figura 134 destacam-se os municípios onde há maior geração de RCC: 

Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, todos com geração acima de 

160.000 t/ano. Além desses, complementam a lista dos dez (10) maiores geradores de 

RCC os seguintes municípios: São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Colombo, 

Guarapuava e Paranaguá (Quadro 247). 
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Quadro 247: Municípios com maior geração de RCC no Estado. 

Município Região População 2016 
Total RCC  

(t/ano) 

Curitiba Curitiba 1.893.997 984.878,44 

Londrina Londrina 553.393 287.764,36 

Maringá Maringá 403.063 209.592,76 

Ponta Grossa Ponta Grossa 341.130 177.387,60 

Cascavel Cascavel 316.226 164.437,52 

São José dos Pinhais Curitiba 302.759 157.434,68 

Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 263.915 137.235,80 

Colombo Curitiba 234.941 122.169,32 

Guarapuava Guarapuava 179.256 93.213,12 

Paranaguá Paranaguá 151.829 78.951,08 

9.9. Coleta e Transporte 

A coleta e o transporte de RCC são realizados tanto pelas Prefeituras Municipais 

quanto por empresas privadas. A definição de responsabilidade pela coleta é feita 

pelas próprias Prefeituras, que devem regulamentar os pequenos e grandes geradores 

de resíduos, e detalhar a forma como deve ser feita a coleta e o transporte dos 

materiais de acordo com os volumes gerados em cada empreendimento. 

No questionário do PERS/PR e no SEIRSU 2016 e 2017 foram obtidas 

respostas de cento e cinquenta e seis (156) municípios, o que representa 39% do total 

de municípios do estado, quanto à realização de coleta de RCC pela Prefeitura 

Municipal. Dos cento e cinquenta e seis (156) municípios, oitenta e um (81), que 

representam 52% do estado responderam que realizam algum tipo de coleta de RCC, 

enquanto que setenta e cinco (75) municípios (48%) responderam que não realizam 

coleta de RCC. 

Foram acrescentadas também as informações dos trezentos e trinta e um (331) 

municípios que responderam ao SNIS (2016). Em alguns casos houve divergência com 

os dados obtidos pelos questionários, que foram considerados como informação mais 

precisa, e portanto descartados os dados inconsistentes do SNIS. No total, foram 

obtidas informações de trezentos e quarenta e cinco (345) municípios, sendo que cento 
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e sessenta e cinco (165) que representam 48% da amostra responderam que realizam 

coleta, enquanto cento e oitenta e um (180), que representam 52% da amostra, 

responderam que não realizam a coleta, conforme apresentado na Quadro 190 e no 

Gráfico 75. 

 

Figura 135: Municípios que contam com coleta de RCC pela Prefeitura. 
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Gráfico 75: Percentual de municípios que contam com coleta de RCC pela Prefeitura. 

No Gráfico 76 está apresentado o número de municípios que realizam ou não a 

coleta de RCC para cada uma das vinte (20) regiões do PRGIRSU. Vale ressaltar que 

Umuarama é a região com a maior quantidade de Prefeituras que realizam a coleta dos 

resíduos da construção civil, totalizando vinte (20) municípios. 

48% 

52% 

Sim

Não
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Gráfico 76: Quantidade de municípios que realizam ou não a coleta de RCC para cada 
região do PRGIRSU. 

Em alguns municípios como Curitiba, por exemplo, são definidos os volumes 

máximos que a Prefeitura Municipal pode coletar de pequenos geradores. Acima desse 

limite, os responsáveis pela obra devem contratar empresas privadas para realizar o 

serviço, no caso de grandes geradores. Na capital, o volume máximo coletado pela 

Prefeitura é de 500 L, ou 0,5 m³ a cada dois (02) meses. 

Em outros municípios como Santa Helena, a coleta é feita pela Prefeitura 

Municipal mediante pagamento de acordo com o período que a caçamba fica 

disponível para cada usuário (os valores são detalhados no item 9.14 desse 

documento. 
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Já em outros municípios onde não há regulamentação, a Prefeitura Municipal 

realiza a coleta conforme solicitações dos moradores. Em outros casos, não há a coleta 

executada pelo município, assim, é obrigação do morador contratar empresa privada 

para realização do serviço. 

Os dados do questionário do PERS/PR e do SEIRSU apontam ainda que dos 

cento e oito (108) municípios que responderam à pergunta sobre a existência de 

empresas privadas que realizam a coleta de RCC, cinquenta e nove (59) responderam 

afirmativamente, e quarenta e nove (49) afirmaram que não há empresas do gênero no 

município. 

Como complementação aos dados do questionário, foram utilizadas as 

respostas de trezentos e trinta e um (331) municípios ao SNIS (2016). Do total de 

trezentos e quarenta e uma (341) respostas (SNIS e questionário), cento e trinta e dois 

(132) municípios, ou 39% responderam que há empresas privadas de coleta de RCC, 

enquanto a maioria, duzentos e nove (209), ou 61% declararam que não há empresa 

de coleta de RCC no município (Figura 136), todos com população inferior a 50.000 

habitantes. 

O Gráfico 77 apresenta o detalhamento sobre existência de empresas de coleta 

de RCC por região do PGRISU. 
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Gráfico 77: Existência de empresas privadas de coleta de RCC por região do PGIRSU. 
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Figura 136: Municípios que contam com empresas privadas para coleta de RCC. 

Cruzando as informações obtidas referente à coleta de RCC pelo município com 

as informações sobre existência de empresas privadas de coleta de resíduos, 

observou-se que oitenta e um (81) municípios não realizam coleta e não contam com 

empresas deste tipo, todos com população inferior a cinquenta (50) mil habitantes. Ou 

seja, não possuem nenhum tipo de coleta de RCC à disposição para a população.  

O SNIS (2016) aponta também para a quantidade de municípios que realizam a 

coleta de RCC mediante a cobrança pelo serviço: das cento e cinquenta e três (153) 

respostas, somente 17%, ou vinte e seis (26) municípios afirmam que cobram pelo 
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serviço, enquanto a maioria – 83%, ou cento e vinte e sete (127) deles, não realizam tal 

cobrança (Quadro 248). 

Quadro 248: Municípios que realizam a cobrança pela coleta de RCC. 

Cobrança pela coleta de RCC Quantidade de municípios 

Realizam cobrança 26 

Não realizam cobrança 127 

Total 153 

Fonte: SNIS, 2016. 

Dos cento e trinta e dois (132) municípios que responderam “sim” ao 

questionário do PERS e do SEIRSU sobre a existência de empresas privadas de coleta 

de RCC, quarenta e um (41) apresentaram a quantidade de empresas cadastradas ou 

licenciadas para realizar o serviço de coleta de RCC, o que totaliza cento e trinta e uma 

(131) empresas privadas. Destacam-se os municípios de Foz do Iguaçu e Araucária 

com dezessete (17) empresas cadastradas, Ivaiporã (12) e Cianorte (11). Outros 

municípios de maior porte que possuem cadastro como Curitiba e São José dos 

Pinhais, não responderam ao questionamento (Quadro 249). 

Quadro 249: Quantidade de empresas de coleta de RCC cadastradas ou licenciadas por 
município. 

Município 
Quantidade de empresas de coleta 

cadastradas ou licenciadas 

Foz do Iguaçu 17 

Araucária 17 

Cianorte 12 

Ivaiporã 11 

Rolândia 9 

Guarapuava 6 

Umuarama 5 

Guaíra 5 

Paranavaí 4 

Cornélio Procópio 4 

Jaguapitã 3 

Francisco Beltrão 3 

Rio Branco do Sul 3 

Barbosa Ferraz 2 
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Município 
Quantidade de empresas de coleta 

cadastradas ou licenciadas 

Telêmaco Borba 2 

Tibagi 2 

Irati 2 

Altônia 1 

Douradina 1 

Querência do Norte 1 

Santa Fé 1 

Alvorada do Sul 1 

Ibaiti 1 

Toledo 1 

Cafelândia 1 

Capitão Leônidas Marques 1 

Quedas do Iguaçu 1 

Araruna 1 

Goioerê 1 

Manoel Ribas 1 

Roncador 1 

Ortigueira 1 

Castro 1 

Missal 1 

Santa Terezinha de Itaipu 1 

Dois Vizinhos 1 

Nova Esperança do Sudoeste 1 

Nova Prata do Iguaçu 1 

União da Vitória 1 

Lapa 1 

Matinhos 1 

Ramilândia 0 

Porém, de acordo com a Associação dos Transportadores de Resíduos de 

Curitiba e Região - Acertar, a quantidade de empresas de transporte de RCC no estado 

é muito maior, pois somente para a Região Metropolitana de Curitiba, estima-se que 

existam aproximadamente duzentas (200) empresas do setor, a maioria delas em 

situação irregular.  
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A falta de regularização dessas empresas, conhecidas também como 

“caçambeiros”, reflete em problemas graves de destinação inadequada de RCC em 

diversas localidades do estado. Na Região Metropolitana de Curitiba esse problema é 

mais visível devido a grande quantidade de resíduo gerado somado à grande ocupação 

urbana das regiões centrais, que faz com que os caçambeiros busquem locais 

inadequados em outros municípios. 

No Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS de São 

José dos Pinhais foram identificados diversos locais de disposição inadequada de 

resíduos, ou “pontos de lixo”, com grande predominância de RCC. Por se tratar de um 

município com grandes áreas não ocupadas e próximo aos locais de grande geração 

desses materiais, as empresas de transporte descartam irregularmente os resíduos, o 

que evita maiores custos com a disposição final em locais licenciados. 

Essa situação ocorre também nas demais áreas localizadas no entorno de 

grandes cidades, assim como em municípios de pequeno porte, que não possuem 

áreas licenciadas para receber os resíduos provenientes da construção civil. A falta de 

controle das empresas de transporte é, portanto, um dos grandes obstáculos a serem 

superados para garantir a melhoria na gestão dos RCC. 

9.10. Tratamento e Diposição Final 

Os resíduos Classe A, que representam a maior parcela da composição dos 

RCC, são aqueles que podem ser utilizados futuramente para a própria atividade de 

construção civil por meio dos processos de reaproveitamento ou reciclagem. 

O reaproveitamento ocorre quando o RCC é reutilizado na própria obra, sem 

passar por processos de transformação, para impermeabilização de acessos internos 

do canteiro de obra, pequenos aterros, nivelamento de solo no canteiro, preenchimento 

de estruturas (poços de elevadores, por exemplo), dentre outros usos. 

Já a reciclagem é definida pela Resolução Conama 307/2002 como “o processo 

de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação”. Ou 

seja, o RCC deve passar por um processo, normalmente utiliza-se a britagem, para 

alteração das suas características e geração de um novo material (agregado reciclado) 

que pode ser utilizado novamente na construção civil. O termo “agregado reciclado” é 
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definido pela Resolução como “o material granular proveniente do beneficiamento de 

resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em 

obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de 

engenharia”. 

A reciclagem de RCC – Classe A, ocorre por meio do processo de trituração dos 

materiais, que pode ser feito em britadores do tipo “mandíbula” e tipo “impacto”, ou 

“martelo”, os quais são descritos a seguir: 

 Britador tipo mandíbula: Utilizado normalmente como uma primeira fase 

de trituração, que possibilita a fragmentação de material de grandes 

dimensões reduzindo-os para os processos seguintes. Pode ser utilizado 

como único processo de trituração para britadores móveis, com 

capacidade menor; 

  Britador tipo impacto (ou martelo): Utilizado na segunda fase de 

trituração, obtendo fatores de redução de até treze (13) partes, ou seja, 

produz materiais com menores dimensões, e de melhor qualidade. 

Além do tipo de britador, a reciclagem pode ser feita em usinas fixas ou móveis: 

 Fixas: Usinas instaladas em um determinado terreno, que recebe 

resíduos de transportadores para realizar o processo de trituração in loco 

(Figura 137, Figura 138 e Figura 139); 
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Figura 137: Exemplo de usina fixa de reciclagem de RCC – USIPAR no município de 
Almirante Tamandaré. 

  

Figura 138: Central de recebimento e beneficiamento de RCC da Cooperconcre, no 
município de Ponta Grossa. 

  

Figura 139: Central de reciclagem de RCC – Retorno Soluções Ambientais no município 
de Londrina. 
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 Móveis: Equipamentos que podem ser transportados até o local da obra 

para realizar a trituração do resíduo, e aproveitamento do agregado na 

própria obra. Há diversos modelos com capacidades variadas de 

produção, desde 1,5 t/hora até 400 t/hora (Figura 140). 

  

  

Figura 140: Exemplo de usina de reciclagem de RCC de pequeno porte (4,5 t/hora).  
Fonte: REHNI Máquinas e Equipamentos, 2017. 

De acordo com informações obtidas junto à empresa Urbem Tecnologia 

Ambiental (disponível no site da Abrecon), são basicamente cinco (05) tipos de 

agregados produzidos por meio do processo de reciclagem de RCC, apresentados no 

Quadro 250. 
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Quadro 250: Agregados produzidos com a reciclagem de RCC. 

Produto Características Uso Recomendado 

Areia 
reciclada 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 4,8 mm, isento de 
impurezas, proveniente da reciclagem de 

concreto e blocos de concreto. 

Argamassas de assentamento de 
alvenaria de vedação, contrapisos, 

solo-cimento, blocos e tijolos de 
vedação. 

Pedrisco 
reciclado 

Material com dimensão máxima 
característica de 6,3 mm, isento de 

impurezas, proveniente da reciclagem de 
concreto e blocos de concreto. 

Fabricação de artefatos de 
concreto, como blocos de 

vedação, pisos intertravados, 
manilhas de esgoto, entre outros. 

Brita 
reciclada 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 39 mm, isento de 
impurezas, proveniente da reciclagem de 

concreto e blocos de concreto. 

Fabricação de concretos não 
estruturais e obras de drenagens. 

Bica corrida 

Material proveniente da reciclagem de 
resíduos da construção civil, livre de 
impurezas, com dimensão máxima 

característica de 63 mm (ou a critério do 
cliente). 

Obras de base e sub-base de 
pavimentos, reforço e subleito de 

pavimentos, além de regularização 
de vias não pavimentadas, aterros 
e acerto topográfico de terrenos. 

Rachão 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 150 mm, isento de 
impurezas, proveniente da reciclagem de 

concreto e blocos de concreto. 

Obras de pavimentação, 
drenagens e terraplenagem. 

Fonte: Urbem Tecnologia Ambiental, 2017. 

A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição – Abrecon realizou levantamento e obteve quatorze (14) empresas de 

reciclagem de RCC no estado do Paraná. No entanto, não há informações específicas 

sobre os equipamentos utilizados, como é feito o processo de triagem, quantidade de 

resíduo processado, ou mesmo a capacidade instalada em cada uma delas. Essas 

informações detalhadas farão parte de um relatório que está em elaboração pela 

Abrecon, com previsão de término para março de 2018.  

A listagem de empresas fornecida pela Abrecon foi complementada com outras 

duas (02) usinas indicadas pela Associação Paranaense das Empresas de Reciclagem 

- AEMPARCC e com outras nove (09) empresas de destinação indicadas pelos 

municípios no questionário do PERS/PR, o que totaliza vinte e cinco (25) empresas do 

setor no estado do Paraná, conforme Quadro 251. As informações foram comparadas 

com dados repassados pelo IAP sobre as empresas de tratamento e disposição final de 

resíduos, para obtenção dos números da Licença Ambiental de cada unidade. 
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Quadro 251: Empresas de reciclagem de RCC no Estado do Paraná. 

Empresa Cidade Tipo Destinação 

C.T.R.3 - Prestadora De Serviço Ltda Coronel Vivida Aterro 

Caliça Engenharia Ambiental Curitiba Reciclagem 

Campusmorão Construção Ltda Campo Mourão Reciclagem 

Cooperconcre Ponta Grossa Reciclagem 

Eco Vale Resíduos União da Vitória Reciclagem 

Ecofuturo Ambiental Foz do Iguaçu Reciclagem 

Ergon Green Empreendimentos Logísticos e 
Ambientais 

Pinhais Reciclagem 

Estre Ambiental Fazenda Rio Grande Aterro 

Future Reciclagem Cascavel Reciclagem 

Gilson Pedro Karas Araucária Reciclagem 

HB Ambiental Sistemas De Reciclagem Ltda Araucária Reciclagem 

HMS Curitiba Reciclagem 

Kurica Londrina Reciclagem 

Lapa Entulhos Cascavel Reciclagem 

Limpeza e Conservação Pema Dois Vizinhos Aterro 

Nova Obra 10 Arapongas Reciclagem 

Nova Visão Apucarana Reciclagem 

Retorno Ambiental Londrina Reciclagem 

Soliforte Campo Largo Reciclagem 

Tibagi Serviços Ambientais São José dos Pinhais Reciclagem 

TSA - Tibagi Sistemas Ambientais São José dos Pinhais Reciclagem 

Usimaster Araucária Reciclagem 

Usipar Almirante Tamandaré Reciclagem 

Vanderlei Kuchla Prudentópolis Reciclagem 

Zero Resíduos Ltda Ponta Grossa Reciclagem 

Fonte: Abrecon, 2017; AEMPARCC, 2017; IAP,2017; Questionários PERS/PR, 2017. 

Além das empresas já licenciadas para reciclagem e disposição final de RCC no 

estado, foram encontradas no sistema de consultas de licenças do IAP, quatro (04) 

empresas em processo de licenciamento, conforme apresentado no Quadro 252. 
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Quadro 252: Empresas de destinação de RCC em licenciamento pelo IAP. 

Empresa Município 
Tipo 

Destinação 
Tipo de 
Licença 

Limpeza e Conservação Pema Laranjeiras do Sul Aterro LI 

Patranscon Irati Aterro LI 

Eficiência Ambiental Coleta de Resíduos Ltda Guarapuava Aterro LP 

Jomalai Toledo Reciclagem LP 

Devido a fatores econômicos, as usinas de reciclagem de RCC localizam-se 

próximas dos grandes centros de geração de resíduos, que são os municípios e 

regiões metropolitanas que apresentam maior número de habitantes. Pela Figura 141, 

é possível notar a concentração dessas usinas nas regiões metropolitanas de Curitiba, 

Londrina e Maringá, e nos municípios de Ponta Grossa, Cascavel, Toledo e Foz do 

Iguaçu. 
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Figura 141: Usinas de reciclagem de RCC. 
Fonte: Abrecon, 2017; AEMPARCC, 2017; IAP, 2017. 

Quanto à destinação adotada pelos municípios, dos oitenta e um (81) municípios 

que responderam realizar algum tipo de coleta de RCC apenas quatro (04) destinam 

adequadamente os resíduos coletados: Curitiba, Londrina, Paranacity e São José dos 

Pinhais. Em Curitiba a destinação dos RCC é feita no aterro da Estre Ambiental, 

Londrina e São José dos Pinhais realizam a destinação para empresas de reciclagem 

de RCC e Paranacity possui área de depósito de RCC licenciada. Ressalta-se que 

Curitiba e Londrina são os dois (02) municípios mais populosos do estado e São José 

dos Pinhais encontra-se na sexta posição.  



 

 

770 

 
770 

Para os demais municípios foram relatadas diversas destinações, principalmente 

áreas de bota fora, recuperação de estradas e aterramento de terrenos. O Quadro 253 

apresenta as respostas de cada um dos municípios, com a classificação: adequado, 

inadequado ou em regularização. A destinação final foi considerada adequada somente 

para áreas que possuem licença ambiental (conforme consulta ao IAP). Para os 

demais, mesmo que com respostas de “Aterro de RCC”, a destinação final foi 

considerada inadequada. Dois (02) municípios, Alvorada do Sul e Candói, declararam 

que estão em processo de licenciamento da área de destinação final, assim foram 

considerados “em regularização”.  

Quadro 253: Destinação final de RCC por município. 

Município Destinação de RCC Adequabilidade 

Adrianópolis Bota Fora Inadequado 

Alto Paraíso Sem informação -- 

Alto Paraná Sem informação -- 

Alto Piquiri Outro Inadequado 

Alvorada do Sul Aterro de RCC em regularização Em Regularização 

Amaporã Outro  Inadequado 

Ângulo Outro Inadequado 

Antonina Aterro Sanitário JM Inadequado 

Antônio Olinto Estradas Inadequado 

Assaí Bota Fora Inadequado 

Brasilândia do Sul Contenção de Erosões Inadequado 

Campina da Lagoa Outro Inadequado 

Candói Aterro de RCC em regularização Em Regularização 

Carambeí Estradas Inadequado 

Castro Bota Fora e Estradas Inadequado 

Centenário do Sul Sem informação -- 

Céu Azul Outro Inadequado 

Cianorte Contenção de Erosões Inadequado 

Cruzeiro do Iguaçu Aterro de RCC Inadequado 

Cruzeiro do Oeste Aterro de RCC Inadequado 

Curitiba Aterro Sanitário da Estre Adequado 

Douradina Outro Inadequado 

Esperança Nova Outro Inadequado 
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Município Destinação de RCC Adequabilidade 

Fazenda Rio Grande Aterro de RCC Inadequado 

Figueira Outro Inadequado 

Guapirama Outro/Madeiras são reutilizadas Inadequado 

Guaraci Estradas Inadequado 

Guaratuba Sem informação -- 

Iguaraçu Sem informação -- 

Imbaú Bota Fora Inadequado 

Iracema do Oeste Bota Fora Inadequado 

Ivaté Outro Inadequado 

Jaguapitã Lixão Municipal Inadequado 

Jaguariaíva Aterro de RCC Inadequado 

Laranjal Bota Fora Inadequado 

Londrina 
Central de Triagem e Reciclagem de 

RCC - Retorno Soluções Ambientais e 
Aterro de RCC da Kurica 

Adequado 

Luiziana Bota Fora Inadequado 

Mamborê Outro Inadequado 

Manoel Ribas Aterramento de terrenos e Estradas Inadequado 

Marechal Cândido Rondon Aterramento de Terrenos e Bota Fora Inadequado 

Marilena Lixão Municipal Inadequado 

Mariluz Outro Inadequado 

Mariópolis Aterramento de terrenos e Estradas Inadequado 

Marumbi Lixão Inadequado 

Matinhos Aterramento de terrenos e Estradas Inadequado 

Nova Cantu Sem informação -- 

Nova Esperança Controlar Erosões e Estradas Inadequado 

Novo Itacolomi Outro Inadequado 

Ourizona Outro Inadequado 

Paranacity DLAE 10026 - Depósito de RCC Adequado 

Pato Bragado Outro Inadequado 

Pato Branco Aterro de RCC Inadequado 

Peabiru Outro Inadequado 

Planalto Outro Inadequado 

Quatro Pontes Aterro de RCC Inadequado 

Quedas do Iguaçu Outro Inadequado 
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Município Destinação de RCC Adequabilidade 

Querência do Norte Outro Inadequado 

Ramilândia Bota Fora Inadequado 

Realeza Outro Inadequado 

Renascença Outro Inadequado 

Reserva do Iguaçu Bota Fora Inadequado 

Rio Azul Bota Fora Inadequado 

Rio Bonito do Iguaçu Outro Inadequado 

São Jerônimo da Serra Outro Inadequado 

São Jorge do Ivaí Outro Inadequado 

São Jorge do Patrocínio Outro Inadequado 

São José da Boa Vista Bota Fora Inadequado 

São José das Palmeiras Outro Inadequado 

São José dos Pinhais Empresa TSA Adequado 

São Manoel do Paraná Outro Inadequado 

São Sebastião da Amoreira Outro Inadequado 

Sapopema Bota Fora Inadequado 

Sengés Lixão Municipal Inadequado 

Serranópolis do Iguaçu Área de Recuperação Inadequado 

Sertanópolis Aterro de RCC Inadequado 

Siqueira Campos Aterro de RCC MedicTec Inadequado 

Tapira Local de Beneficiamento de RCC Inadequado 

Terra Rica Lixão Municipal Inadequado 

Três Barras do Paraná Bota Fora Inadequado 

Vera Cruz do Oeste Outro Inadequado 

Virmond Outro Inadequado 

Os dados obtidos pelo quadro anterior demonstram que a maioria dos 

municípios (92,6% da amostragem) ainda realizam a disposição inadequada de RCC 

(Quadro 254 e Figura 142). 
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Quadro 254: Classificação da destinação final de RCC. 

Destinação final Número de municípios % 

Inadequado 75 92,6 

Adequado 4 4,9 

Em regularização 2 2,5 

Total 81 100 

 

Figura 142: Destinação final dada aos RCC pelos municípios. 

Ainda, dos cento e cinquenta e seis (156) municípios que responderam ao 

questionário do PERS/PR e ao SEIRSU sobre coleta e destinação de RCC, setenta e 

cinco (75) informaram não realizar nenhum tipo de coleta desses resíduos. Desses, 
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vinte e sete (27) responderam não ter informações sobre a existência de empresas 

privadas de coleta de RCC no município e outros sete (07) responderam não existir 

empresas deste tipo no município, ou seja, 45% da amostra informou não existir 

nenhum tipo de coleta de RCC. 

A falta de coleta é, muitas vezes, indicativo de destinação irregular. Essa 

situação foi detectada durante as visitas técnicas realizadas para o PERS/PR nos 

municípios selecionados, com a identificação de diversas áreas de disposição 

inadequada de RCC, conforme ilustrado na Figura 143, na Figura 144 e na Figura 145, 

a seguir. 

  

Figura 143: Disposição irregular de RCC no município de Siqueira Campos. 

  

Figura 144: Disposição irregular de RCC no município de Jacarezinho. 
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Figura 145 - Disposição irregular de RCC no município de Cornélio Procópio. 

Grande parte dessas áreas são consideradas pelos municípios como “Aterros 

temporários de RCC”. Esses Aterros Temporários são definidos pela Resolução 

CONAMA 448/2012 como:  

Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros é a 
área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de 
resíduos da construção civil classe A no solo, visando a reservação de materiais 
segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, 
utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, 
sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente 
licenciado pelo órgão ambiental competente. 

Portanto, mesmo em áreas de armazenamento temporário para uso futuro dos 

RCC, é necessária a obtenção de licença ambiental para sua regularização e a 

garantia de destinação apenas da parcela de resíduos da Classe A. Porém, nas visitas 

realizadas não foram identificadas triagens de resíduos anteriormente ao descarte em 

áreas de bota fora, conclui-se, portanto, que grande parte dos resíduos considerados 

como Classe B, C e D são descartados também em locais irregulares, o que traz sérios 

riscos de contaminação ambiental e prejuízos à saúde humana. 

A principal alegação de empresas e Prefeituras Municipais de não destinar os 

resíduos para a reciclagem é a questão econômica, pois as usinas que recebem o 

material para beneficiamento cobram para realizar o serviço. A própria falta de mais 

empresas de reciclagem é um entrave para a destinação adequada dos RCC. 

Apesar do potencial de reciclagem e reaproveitamento de resíduos da 

construção civil, a falta de controle, de fiscalização, de cobrança e de regulamentação 
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por parte dos órgãos públicos, leva a situações de destinação irregular desses 

materiais. Soma-se a isso a falta de preocupação por parte das empresas privadas do 

setor construtivo em buscar soluções para reaproveitamento de resíduos no próprio 

empreendimento, aquisição de agregados reciclados, e principalmente com relação à 

regularidade das empresas de transporte e recebimento de RCC. 

9.11. Fluxos de Resíduos 

Os RCC possuem alguns fatores diferentes dos demais resíduos sólidos, que 

influenciam nos fluxos de coleta, transporte e encaminhamento para o tratamento ou 

disposição final. O principal deles é quanto à característica física: a grande parcela dos 

RCC, pertencentes ao Grupo A, é composta por materiais grandes e pesados (tijolos, 

argamassas, concreto, material cerâmico, entre outros), que não podem ser 

compactados para diminuição do volume e melhoria da eficiência do transporte. 

Portanto, são resíduos coletados normalmente em caçambas de 3 ou 5 m³, com baixo 

valor comercial e com isso a destinação dos materiais é feita em locais com pequenas 

distâncias do ponto de geração. 

A destinação de resíduos para outros municípios ocorre principalmente nas 

áreas conurbadas em grandes regiões metropolitanas (Curitiba e Londrina), onde estão 

localizadas as usinas de reciclagem. Para as demais regiões, a destinação dos RCC é 

feita dentro do perímetro do município, o que diminui os custos com transporte e 

manutenção dos veículos de coleta e pode ser verificado pelas informações relativas à 

destinação de RCC (Quadro 253) em que a maioria dos municípios destina os resíduos 

coletados no próprio município. 

9.12. Problemas Relacionados ao Manejo 

A gestão de RCC enfrenta diversos problemas que deverão ser enfrentados 

pelos diversos setores da sociedade, ligados principalmente à falta de controle e 

fiscalização por parte do poder público (Prefeituras Municipais), quanto à coleta, ao 

transporte e à disposição final.  

Exemplo disso é apontado pelo questionário do PERS/PR, no qual apenas 12% 

dos municípios (doze (12) de noventa e nove (99) que responderam à pergunta) 
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declararam que exigem a apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil para obtenção de alvará de construção, sendo que o 

restante, ou 88%, não possuem esse controle. 

As respostas dos questionários também refletem a falta de informações por 

parte das Prefeituras Municipais, tendo em vista a dificuldade em responder os 

questionamentos relacionados à RCC, e o grande número de municípios que não 

possuem informações claras sobre o assunto. 

Outros problemas relacionados à gestão de RCC são listados a seguir: 

 Falta de controle por parte das Prefeituras Municipais quanto a geração, 

ao transporte e à destinação final dos RCC; 

 Falta de fiscalização por parte dos órgãos públicos sobre as empresas 

que realizam a coleta e transporte de RCC; 

 Falta de fiscalização e autuação por parte dos órgãos públicos aos locais 

de disposição inadequada de RCC; 

 Baixa conscientização dos responsáveis pelas obras sobre a coleta, o 

transporte e principalmente a destinação final dos RCC; 

 Falta de incentivos para utilização de agregados reciclados nas obras de 

construção civil; 

 Destinação irregular de RCC coletados pelas próprias Prefeituras 

Municipais; 

 Falta de incentivos para implantação de usinas de reciclagem de RCC. 

9.13. Pecualiaridades Regionais 

A estimativa da geração de RCC para esse Plano levou em consideração 

somente a geração per capita, e com isso, a população de cada município. Assim, a 

maior geração desses resíduos concentra-se nas áreas metropolitanas. Os dez (10) 

maiores geradores do estado são os municípios com as maiores populações: Curitiba, 



 

 

778 

 
778 

Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, 

Colombo, Guarapuava e Paranaguá. 

Nessas regiões, encontram-se também a maioria das usinas de reciclagem de 

RCC, implantadas por empresas privadas que necessitam de grandes quantidades de 

material para sua operação. A Figura 146 apresenta a concentração de geração e de 

empresas de destinação nas regiões metropolitanas principalmente de Curitiba, 

Londrina e Cascavel. 
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Figura 146: Concentração de geração e destinadores de RCC nas regiões metropolitanas 
do Estado. 

9.14. Aspectos Econômicos e Financeiros 

Os custos envolvidos com os serviços de coleta, transporte e destinação final de 

RCC encontram-se, na grande maioria dos municípios, vinculados com despesas de 

limpeza urbana, e grande parte das Prefeituras não fazem cobrança específica para 

este serviço, conforme verificado nos questionários e visitas técnicas. 
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Em alguns municípios, como em Santa Helena, a cobrança é feita mediante 

pagamento por dias de uso de caçamba. Segundo informações da Prefeitura Municipal, 

a cobrança atualmente é feita com base nos valores aprovados pela Lei Municipal 

2.360, de 22 de outubro de 2014 - Quadro 255. 

Quadro 255: Destinação final de RCC por município. 

Tempo de uso da caçamba Custo 

2 dias R$ 28,35 

4 dias R$ 56,70 

6 dias R$ 85,05 

8 dias R$ 113,40 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Helena/PR. 

Em consulta ao SNIS – Resíduos Sólidos (ano de referência 2015), cento e 

dezoito (118) municípios paranaenses responderam ao questionamento acerca da 

cobrança dos serviços pela Prefeitura, sendo que noventa e seis (96), ou 81% 

disseram que não realizam cobrança pela coleta de RCC, e os outros vinte e dois (22), 

ou 19% afirmaram que realizam tal cobrança (Quadro 256). No SNIS, e em demais 

fontes de consulta, não há informações disponíveis sobre os valores gastos com coleta, 

transporte e disposição final de RCC por parte das Prefeituras. 

Quadro 256: Cobrança pelos serviços de coleta de RCC pelas Prefeituras. 

Há cobrança? 
Qtde. 

municípios 
% 

Sim 22 19% 

Não 96 81% 

Total 118 100% 

Fonte: SNIS (2015). 

Em consulta direta à empresas privadas que realizam a coleta e reciclagem de 

RCC em Curitiba, Londrina e Maringá, foram obtidos valores médios que podem ser 

utilizados como referência, apresentados no Quadro 257 a seguir. 

Quadro 257: Valores de referência para transporte e reciclagem de RCC. 

Serviço Custo médio 

Aluguel de caçamba 5 m³ R$ 150,00 

Recebimento de resíduos Classe A para reciclagem 
(Custo por caçamba de 5 m³) 

R$ 130,00 a R$ 150,00 
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Serviço Custo médio 

Recebimento de resíduos Classe C para reciclagem 
(Custo por caçamba de 5 m³) 

R$ 600,00 

Os custos podem variar de acordo com a qualidade da separação dos resíduos 

na obra. Quando há presença de outros resíduos (fora da classe especificada), 

normalmente as empresas de reciclagem adicionam taxas maiores para recebimento 

das caçambas. 

9.15. Análise Integrada 

Os resíduos da construção civil apresentam-se atualmente como um dos 

principais problemas enfrentados pelas Prefeituras Municipais na gestão de resíduos 

sólidos. Suas características físicas (tamanho, peso, formato, entre outros), dificultam a 

criação de mecanismos para acondicionamento, coleta e transporte, o que inviabiliza 

muitas vezes o seu aproveitamento final. Além disso, o resíduo triturado, apesar de 

possuir boas condições de ser reaproveitado na própria construção civil, encontra 

resistência por parte de técnicos que atuam na área, o que dificulta sua 

comercialização. 

Além disso, a falta de informações sobre a gestão de RCC é grande, e 

predomina não só no estado do Paraná, como em todo o país. O controle de 

informações deve ser feito pelas Prefeituras Municipais, que carecem de estruturas, de 

pessoal e de equipamentos para implantar sistemas de informações, ou mesmo para 

fiscalização das atividades.  

Com isso, problemas diversos são relatados pelos órgãos públicos e por 

empresas que atuam na área, tais como: atuação de empresas de coleta e transporte 

de resíduos sem as devidas licenças e autorizações; destinação final inadequada de 

resíduos; dentre outros, conforme apresenta o Quadro 258, o qual também apresenta 

as potencialidades existentes em relação a gestão de Resíduos da Construção Civil. 
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Quadro 258: Potencialidades e Problemas relacionados aos RCC. 

POTENCIALIDADES 

Possibilidade de utilização comercial de agregados reciclados. 

Existência de resolução específica definindo a orbigatoriedade de PGRCC e PMGRCC. 

Modernização de tecnologias construtivas com redução na geração de RCC. 

Possibilidade de reaproveitamento e comercialização de resíduos de demolição. 

PROBLEMAS 

Faltam dados precisos sobre empresas de coleta e transporte de RCC. 

Falta de incentivos para implantação de usinas de reciclagem de RCC. 

Pouca utilização de agregados reciclados nas obras de construção civil. 

Existência de municípios sem nenhum tipo de coleta pública ou privada de RCC. 

Municípios de pequeno porte, muitas vezes, não contam com empresas privadas de coleta 
e transporte de RCC. 

Falta de controle por parte das Prefeituras Municipais da geração, transporte e destinação 
final dos RCC. 

Baixa conscientização dos responsáveis pelas obras sobre a coleta, transporte e 
principalmente sobre destinação final dos RCC. 

Falta de fiscalização e autuação por parte dos órgãos públicos dos locais de disposição 
inadequada de RCC. 

Falta de fiscalização por parte dos órgãos públicos das empresas que realizam a coleta e 
transporte de RCC. 

Destinação irregular de RCC coletados pelas próprias Prefeituras Municipais. 

Ainda há Prefeituras que coletam RCC de grandes geradores. 

Como forma de buscar organizar a gestão dos RCC no Estado, o Sinduscon 

tomou frente das discussões para aprovação do Plano de Logística Reversa para o 

setor, e definiu programas, metas e prazos para execução de ações em conjunto com 

demais entidades do setor, os quais são apresentados detalhadamente no item 13 

desse documento. 
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10. RESÍDUOS SÓLIDOS AGROSSILVOPASTORIS – RSA 

10.1. Metodologia 

O levantamento de dados para construção do diagnóstico sobre a gestão de 

RSA no Paraná foi realizado por meio de diversas fontes de dados complementares, 

pois inexiste uma fonte sistematizada para esses resíduos. Utilizou-se, portanto, 

reuniões presenciais, consulta bibliográfica (sites, relatórios, artigos, livros, entre 

outros), contato por meio de telefone e e-mail, além de consulta às respostas do 

questionário do PERS/PR e SEIRSU e visitas técnicas realizadas pela equipe do 

consórcio EnvEx-Engebio. 

Como principais bases de dados para as estimativas da composição e geração 

dos resíduos agrossilvopastoris no estado, foram utilizados os seguintes levantamentos 

sistemáticos do IBGE: Pesquisa Agrícola Municipal, Produção da Extração Vegetal e 

Silvicultura e Pesquisa Pecuária Municipal para as atividades de agricultura, da 

silvicultura e da criação de animais. 

Um dos relatórios mais completos sobre a geração de resíduos do setor 

agrossilvopastoril é o Diagnóstico dos Resíduos Orgânicos do Setor Agrossilvopastoril 

e Agroindústrias Associadas, de 2012, do Ipea. A consulta aos órgãos estaduais IAP e 

ÁGUASPARANÁ complementou as informações sobre a prática de gestão dos 

resíduos, assim como auxiliou na parametrização sobre geração, forma de tratamento 

e destinação, dentre outros. Por fim, contou-se com informações da Aneel, do CIBiogás 

e do inpEV. 

10.2. Legislação 

Os Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris - RSA são definidos como sendo 

aqueles “gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades”, de acordo com o Capítulo 1, 

Artigo 13º da Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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A atividade agrossilvopastoril gera resíduos orgânicos relacionados diretamente 

com a atividade produtiva e resíduos inorgânicos relacionados aos insumos utilizados 

nos tratos culturais. Sendo assim, serão abordadas as legislações que regulamentam o 

gerenciamento desses resíduos.  

O tratamento adequado e as formas de reciclagem dos resíduos sólidos 

orgânicos (gerados por quaisquer atividades, mas em grande volume pelas 

agrossilvopastoris) foi objeto de estudo pelo Grupo de Trabalho do Conama sobre o 

tema. 

O GTCompostagem, cujo relatório de atividades data de fevereiro de 2017, se 

reuniu cinco (05) vezes e contou com trinta e sete (37) entidades ou instituições que 

participaram das discussões realizadas, sendo que destas, vinte (20) participaram em 

pelo menos três (03) das cinco (05) reuniões. O Instituto Ambiental do Paraná se fez 

presente em uma dessas reuniões, cujo objetivo foi “estabelecer critérios e 

procedimentos para garantir a qualidade do composto, sua utilização segura, e orientar 

os procedimentos de licenciamento ambiental das unidades de compostagem de 

resíduos sólidos orgânicos, visando benefícios à agricultura, à saúde pública e ao meio 

ambiente”.  

Como resultado do trabalho do GTCompostagem foi aprovada a Resolução 

CONAMA 481 de 03 de outubro de 2017 que estabelece os critérios e procedimentos 

para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de 

resíduos orgânicos. Ainda, a Resolução CONAMA 420 de 2009 orienta a definição de 

limites de substâncias inorgânicas para validação do composto orgânico oriundo de 

processo de compostagem e indica valores orientadores de qualidade do solo quanto à 

presença de substâncias químicas. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também possui 

normativos que regulamentam a produção e a comercialização para fins agrícolas de 

composto orgânico, conforme pode ser observado no Quadro 259. 
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Quadro 259: Normativas do MAPA que regulamentam a produção e a comercialização para fins 
agrícolas de composto orgânico. 

Legislação Súmula 

Instrução Normativa SDA 
27/2006 

Dispõe sobre a importação ou comercialização, para a produção, 
de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. 

Instrução Normativa SDA 
25/2009 

Aprova as normas sobre as especificações e as garantias, as 
tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos 
fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, 
organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. 

Instrução Normativa GM 
53/2013 

Estabelece disposições e critérios para a inspeção e fiscalização 
de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes e materiais 
secundários; o credenciamento de instituições privadas de 
pesquisa; e requisitos mínimos para avaliação da viabilidade e 
eficiência agronômica e elaboração do relatório técnico-científico 
para fins de registro de fertilizante, corretivo e biofertilizante na 
condição de produto novo. 

O Quadro 260 apresenta regulamentações sobre resíduos inorgânicos, mais 

especificamente sobre agrotóxicos. 

Quadro 260: Regulamentação sobre resíduos sólidos inorgânicos. 

Legislação Súmula 

Lei Federal 9.974/2000 

Altera a Lei 7.802/1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e a rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, 
a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o 
controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. A Lei foi regulamentada pelo 
Decreto 4.074/2001. 

Resolução Conama 334/2003, revogada 
pela Resolução Conama 465/2014 

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos 
mínimos necessários para o licenciamento 
ambiental de estabelecimentos destinados ao 
recebimento de embalagens de agrotóxicos e 
afins, vazias ou com resíduos. 

Com relação à Lei Federal 9.974/2000, notadamente em seu Artigo 6, inciso 5º, 

lê-se que as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos 

produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários, e 

pelos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou 
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em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as 

normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitárioambientais competentes. 

Já no Artigo 12, estabelece que é da competência do Poder Público a 

fiscalização da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação 

fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; assim como a 

fiscalização do armazenamento, do transporte, da reciclagem, da reutilização e da 

inutilização de embalagens vazias e produtos referidos pela Lei.  

Por fim, o Artigo 19 estabelece que as empresas produtoras e comercializadoras 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, deverão implementar, em colaboração com 

o Poder Público, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à 

devolução das embalagens vazias por parte dos usuários. 

Já no âmbito Estadual, tem-se por base a Lei Estadual 12.493/1999, que 

estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, ao 

acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à 

destinação final dos resíduos sólidos no estado do Paraná, que visam o controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota 

outras providências. Em especial às relacionadas nos artigos descritos abaixo: 

 Art. 12: Traz que as empresas produtoras e/ou comercializadoras de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, em todo o território do estado do 

Paraná, são responsáveis pelo estabelecimento de mecanismos de coleta e de 

recebimento e pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas 

fabricados e/ou comercializados, bem como pelos produtos apreendidos pela 

ação fiscalizatória e pelos produtos tornados impróprios para utilização, 

obedecidas as condições e critérios estabelecidos pelo Instituto Ambiental do 

Paraná - IAP.  

 Art. 20: Traz que os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido 

pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa, estão sujeitos à 

elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 
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Em relação específica à produção, distribuição e a comercialização de 

fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, destinados à agricultura, esses 

são objeto de regulação estadual realizada pela Lei Estadual 9.056/1989. Essa, além 

de outras providências, dispõe que no estado do Paraná esta produção, distribuição e 

comercialização estão condicionadas a prévio cadastramento perante a Secretaria de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento. O Decreto que regulamentou a lei em 

análise é o 6.710/1990.  

A Resolução da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

57/2014 estabelece requisitos, condições técnicas e obrigações para o recebimento, 

manuseio e destino das embalagens vazias de agrotóxicos e outras do meio rural. 

Sobre o comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes, 

destacam-se as seguintes resoluções da Secretaria de Abastecimento do Estado do 

Paraná: Resolução 008/2006, que dispõe sobre as informações inscritas em notas 

fiscais de venda e em rótulos ou etiquetas de embalagens fertilizantes, inoculantes e 

biofertilizantes comercializados em território paranaense; e a Resolução 060/2003, que 

dispõe sobre a organização da realização das análises periciais em fertilizantes, 

corretivos, inoculantes e biofertilizantes sujeitos à inspeção e fiscalização pelo Poder 

Público Estadual. 

A Portaria IAP 224/2007 estabelece os critérios para exigência e emissão de 

Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Notadamente em seus artigos abaixo, há interface direta com os resíduos 

agrossilvopastoris: 

 Art. 1: Estabelece a necessidade de obtenção de Autorização Ambiental, além 

da Licença de Operação do empreendimento, os procedimentos de uso agrícola 

de resíduos como forma de tratamento e disposição final de resíduos sólidos.  

 Art. 2: Determina que o armazenamento temporário de resíduos só será 

permitido, por prazo não superior a um ano. 

 Art.4: Não dispensa de Autorização Ambiental as atividades de uso agrícola de 

resíduos e de resíduos orgânicos para destruição térmica, mesmo quando 
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gerados em atividades ou empreendimentos licenciados no território 

paranaense. 

 Art.6: Não autoriza o co-processamento de resíduos (entre outros) de 

agrotóxicos e domissanitários, seus componentes e afins, incluindo suas 

embalagens, solos, areias e outros materiais resultantes da recuperação de 

áreas ou de acidentes ambientais contaminados por organoclorados, 

agrotóxicos e domissanitários.  

 Art. 7: Não autoriza a utilização agrícola de resíduos gerados em outros estados. 

Resumidamente, a Portaria do IAP 224/07 estabelece que os resíduos sólidos 

gerados e relacionados à atividade agrossilvopastoril desenvolvida, quaisquer sejam e 

em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser 

convenientemente armazenados e reutilizados no próprio local e/ou, encaminhados a 

terceiros para reutilização e/ou destinação final adequada, em empreendimentos e 

atividades devidamente licenciados pelo IAP para a realização dos referidos serviços, 

sendo vedados procedimentos diferentes desses especificados. 

Por fim, uma vez que na maioria das vezes, o tratamento dos resíduos 

agrossilvopastoris orgânicos é realizado mediante a incorporação no solo, tem-se aqui 

a listagem da legislação pertinente ao uso do solo agrícola. 

O principal instrumento normativo é a Lei Estadual 8.014/1984, que dispõe sobre 

a preservação do solo agrícola do estado do Paraná. Essa foi regulamentada pelo 

Decreto 6.120/1985. Destaca-se a alínea “e” do Artigo 4 que consideram de interesse 

público, enquanto da exploração do solo agrícola, todas as medidas que visem 

recuperar, manter e melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo 

agrícola. 

Outra legislação relevante ao manejo dos solos agrícolas é a Portaria da 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR 272/2014 que dispõe sobre a 

fiscalização do cumprimento da legislação paranaense de preservação do solo agrícola 

pelo seu uso adequado e dá outras providências. 

Relacionado mais diretamente à atividade pecuária a Lei Estadual 11.504/1996 

dispõe que a Defesa Sanitária Animal, como instrumento fundamental à produção e 
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produtividade da pecuária, é competência do Estado, cabendo-lhe a definição e a 

execução das normas do sanitarismo animal para o Estado do Paraná. A referida lei 

incumbe à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento – SEAB a definição e a 

execução das normas do sanitarismo animal no Estado do Paraná. 

A regulamentação da Lei Estadual 11.504/1996 é feita pelo Decreto Estadual 

12.029/2014 que regula os direitos, as obrigações e os procedimentos referentes às 

pessoas e aos bens e suas relações com as práticas sanitárias, na vigilância 

epidemiológica, no manejo e transporte dos animais, no comércio de produtos e 

subprodutos de origem animal ou insumos pecuários, visando  a  defesa  sanitária  

animal  no  território  do  Estado  do  Paraná,  como instrumento  de  proteção  à  saúde  

humana,  animal  e  ao  meio  ambiente,  e  de  incremento  da produção e 

produtividade dos rebanhos paranaenses. 

O referido Decreto define que a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - 

ADAPAR estabelecerá os procedimentos, as práticas, as proibições ou imposições,  

bem  como  executará  as  fiscalizações  necessárias  à promoção da saúde animal, 

entre as quais a profilaxia, o controle ou a erradicação de doenças com a eliminação ou 

não de animais.  

Estabelece os procedimentos e medidas a serem utilizadas pela ADAPAR para 

promoção da defesa sanitária animal: 

 Registro e cadastramento das explorações pecuárias e de pessoas físicas 

ou jurídicas de interesse da defesa agropecuária;  

 Controle do trânsito de ovos férteis, animais, produtos, subprodutos e 

resíduos animais;  

 Controle da comercialização e utilização de insumos pecuários;  

 Prevenção, controle e erradicação de doenças de interesse da defesa 

agropecuária;  

 Controle e fiscalização de eventos agropecuários;  

 Educação sanitária;  



 

 

790 

 
790 

 Diagnóstico laboratorial; 

 Certificação de estabelecimentos;  

 Ações permanentes de vigilância epidemiológica. 

Em seu Art. 8º estabelece a obrigatoriedade de registro de empreendimentos 

junto à SEAB: “É obrigatório manter cadastro atualizado junto à ADAPAR as indústrias 

que manipulam animais e seus produtos ou subprodutos, explorações pecuárias e seus 

rebanhos, frigoríficos e abatedouros, empresas de assistência e planejamento técnico-

pecuário,  comércio de insumos pecuários, organizadores e estabelecimentos de 

eventos agropecuários, entidades esportivas que utilizam animais, empresas que 

comercializam animais, transportadores e outros de interesse da defesa agropecuária”. 

Estabelece ainda que estabelecimentos de estocagem e revenda de produtos de 

uso veterinário devem fornecer à ADAPAR, mensalmente, informações sobre o 

recebimento, movimentação, venda e o estoque desses insumos. 

Ainda, a Portaria ADAPAR 198/2015 estabelece as normas de fiscalização dos 

estabelecimentos que comercializam, distribuem ou armazenam produtos de uso 

veterinário de natureza farmacêutica ou biológica de interesse da Defesa Agropecuária 

do Paraná. 

Entre outros regramentos, a Portaria estabelece que todos os estabelecimentos 

regulados pela mesma, devem enviar até o décimo dia útil do mês subsequente, à 

Unidade Local de Sanidade Agropecuária de sua circunscrição, os relatórios mensais 

de compra, venda e estoque de produtos de uso veterinário farmacêutico ou biológico, 

conforme modelos de relatórios estabelecidos pela própria Portaria.  

Define ainda que a comercialização de produtos de uso veterinário de interesse 

da Defesa Agropecuária do Paraná deverá ser registrada em sistema informatizado ou 

outro meio definido pela ADAPAR. 

10.3. Atores e Responsabilidades 

A seguir listam-se os atores mais notáveis no que concerne à gestão de 

resíduos sólidos agrossilvopastoris e suas principais responsabilidades. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa 

Na esfera pública federal, tem-se o já citado Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à 

agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de 

serviços vinculados ao setor.  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa 

A Embrapa é uma empresa de inovação tecnológica focada na geração de 

conhecimento e tecnologia para agropecuária; é vinculada ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

Entidades de Classe 

Destacam-se ainda atuações nacionais de entidades de classe. Notadamente, a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA tem ampla representação e 

atua na organização e no fortalecimento dos produtores rurais brasileiros. Defende 

seus direitos e interesses a partir da congregação de associações e lideranças rurais e 

participa, de forma ativa e permanente, das discussões e decisões sobre a política 

nacional agrícola. Como exemplo da atuação da CNA, tem-se sua ativa participação no 

GTCompostagem, já mencionado sob os aspectos legais. 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar 

Vinculado à CNA, destaca-se o papel do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural - Senar. Criado pela Lei Estadual 8.315/1991, é uma entidade de direito privado, 

paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à CNA e integrante do 

chamado Sistema S. Tem como função levar ao produtor rural inovação e tecnologias, 

o que coloca o Brasil entre os maiores produtores de alimentos do mundo. 

Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/PR 

Órgão da administração direta do estado do Paraná responsável pela execução 

das políticas públicas voltadas ao setor agropecuário, pesqueiro e de abastecimento. 

Desenvolve pesquisas e avaliações da produção e do mercado agropecuário e atua na 
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fiscalização da produção agrícola e vegetal, que garante a qualidade sanitária dos 

produtos e a sustentabilidade ambiental do processo de produção. Coordena e executa 

programas de melhoria da qualidade de vida das populações rurais e do manejo 

adequado dos recursos naturais. 

Instituto Agronômico do Paraná – Iapar 

Vinculado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento - SEAB é o 

órgão de pesquisa que dá embasamento tecnológico às políticas públicas de 

desenvolvimento rural do Estado do Paraná. 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR 

Agência criada em 2011 para realizar a defesa agropecuária no estado do 

Paraná, unindo esforços na promoção da sanidade agropecuária, da segurança 

alimentar e do acesso dos produtos paranaenses aos mercados, em benefício da 

sociedade. A ADAPAR mantém cadastro de produtores, de propriedades e de 

explorações agropecuárias no Estado assim como o registro de comerciantes de 

agrotóxicos e medicamentos veterinários e prestadores de serviços fitossanitários. 

Centro Paranaense de Referência em Agroecologia – CPRA 

Centro que promove e apoia ações de capacitação, pesquisa, e ensino em 

agroecologia.  

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater 

Autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento com 

o papel de executar o serviço oficial de extensão rural do Estado. 

Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa – APCBRH 

Tem por objetivo promover o melhoramento genético e a qualidade dos 

rebanhos leiteiros, assim valoriza os criadores, monitora e disponibiliza informações e 



 

 

793 

 
793 

indicadores da qualidade do leite em benefício dos produtores, indústrias e 

consumidores.  

Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas – Apasem 

Entidade representativa, para defender os interesses dos empresários da 

produção e do comércio de sementes e mudas. 

Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal – Apre Florestas 

Mantem uma atuação representativa e política forte e acompanha de perto 

assuntos que possam afetar o setor florestal, como o desenvolvimento de normas de 

produtos de madeiras. 

Associação Paranaense de Avicultura – Apavi 

Tem por objetivo a representação da classe avícola, à defesa de seus direitos e 

interesses e a colaboração com poderes públicos, com órgãos especializados e 

técnico-consultivo, no estudo para proposição de soluções a todas as questões 

vinculadas às atividades avícola, visando sempre sua união, crescimento, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento em todos os fatores. 

Associação Paranaense de Suinocultores – APS 

Promover, organizar, difundir e desenvolver a suinocultura no Paraná; propugnar 

pela solução dos problemas técnico-científicos, sociais, econômicos e políticos 

inerentes à suinocultura, bem como representar e defender os interesses dos 

associados nas esferas Municipais, Estaduais e da União. 

Federação dos Trabalhados na Agricultura do Paraná – Fetaep 

Entidade sindical de segundo grau constituída para representar legalmente a 

categoria profissional dos trabalhadores rurais. 
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Federação da Agricultura do Estado do Paraná – Faep 

Responsável por defender os interesses dos Sindicatos filiados e dos produtores 

rurais, propor soluções alternativas para as atividades agropecuárias e promover a 

adoção de regras, normas e treinamentos que visem elevar os índices de produtividade 

na agropecuária. 

Organização das Cooperativas do Paraná – Ocepar 

Tem-se também no Paraná uma destacada organização dos produtores rurais 

em cooperativas, a Organização das Cooperativas do Paraná – Ocepar como um dos 

principais atores para os resíduos agrossilvopastoris, pois representa e defende os 

interesses do sistema cooperativista paranaense.  

Centro Internacional de Energias Renováveis - CIBiogás 

Trata-se de uma instituição científica, tecnológica e de inovação, em forma de 

pessoa jurídica de direito privado, constituída como associação sem fins lucrativos, 

autonomia administrativa e financeira, regida por um estatuto. O Centro é formado por 

vinte (20) instituições que desenvolvem e/ou apoiam projetos relacionados às energias 

renováveis. Sua estrutura conta com um laboratório de biogás, no Parque Tecnológico 

Itaipu - PTI, em Foz do Iguaçu, e com onze (11) unidades de produção de biogás no 

Brasil. 

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - inPEV 

Trata-se de entidade sem fins lucrativos voltada a promover, em todo o Brasil, a 

correta destinação das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Com sede em São 

Paulo-SP, o inpEV foi criado em dezembro de 2001 como resultado da união da 

indústria do setor para atender às determinações da Lei Federal 9.974/00, que 

disciplinou a chamada logística reversa das embalagens daqueles produtos. A 

legislação definiu os princípios do recolhimento e manejo das embalagens vazias, a 

partir de responsabilidades compartilhadas entre todos os agentes da produção 

agrícola – agricultores, canais de distribuição, indústria e poder público. 
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10.4. Instrumentos de Planejamento 

Um importante instrumento de gestão pertinente à atividade agrossilpastoril no 

estado é o Plano de Governo para a Agropecuária Paranaense – “Agricultura de 

Competência”, gestão 2015-2018. Apesar de o Plano ter curto horizonte de 

planejamento, traz importante diagnóstico das regiões paranaenses e alinhamentos 

para atuação pública no setor primário da economia condizentes com as principais 

características e necessidades de cada região. 

O Plano divide o estado em seis (06) grandes regiões agroeconômicas: Arenito, 

Basalto, Sedimento, Metropolitana, Ribeira e Litoral. Define Diretrizes para a ação 

estadual, como a Sustentabilidade e o investimento em Energias Alternativas, e 

Programas Estratégicos para cada uma das grandes áreas, incluindo a previsão de 

ações para transformação de resíduos, principalmente dejetos animais, em energia. 

O Paraná conta ainda com outros programas executados pela Secretaria 

Estadual de Agricultura e Abastecimento – SEAB, como o Programa Integrado de 

Conservação de Solo e Água do Paraná – Prosolo, o Programa de Gestão de Solo e 

Água em Microbacias e o Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial – Pro-

Rural. 

Dentro do Programa de Microbacias, até o final do ano de 2017, haviam sido 

assinados cento e sessenta e três (163) convênios entre o Governo do Estado e as 

prefeituras municipais, com aplicação de R$ 28.289.515,00 beneficiando com ações 

diretas cerca de 16.000 propriedades rurais, e indiretamente toda a comunidade, 

diminuindo a poluição da água, a erosão do solo e o assoreamento do leito dos rios. 

Além dos programas específicos desenvolvidos pela SEAB, podemos citar as 

ações de monitoramento e fiscalização da ADAPAR, como o cadastro de 

estabelecimentos que comercializam e armazenam agrotóxicos e todas as empresas 

que prestam serviços fitossanitários (exemplos: expurgo, tratamento de sementes, 

aplicação aérea de produto agrotóxico) dentro do Estado do Paraná. Além do cadastro 

dos empreendimentos também existe banco de dados referente a quantidade de 

produtos comercializados, a partir de relatórios fornecidos pelos revendedores 

baseados nas notas fiscais de comercialização. A partir deste banco de dados é 
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realizada a conferência quanto ao percentual de embalagens devolvidas a partir da 

logística Reversa. 

Também existe registro obrigatório dos estabelecimentos que comercializam 

fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes e substratos para plantas e dos 

estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário. A legislação estadual 

determina a obrigatoriedade de registro de comercialização de produtos veterinários, 

porém este sistema de informações ainda não foi implantado pela ADAPAR, sendo 

uma ação importante a ser desenvolvida pela SEAB, inclusive para subsidiar ações de 

fiscalização quanto a destinação das embalagens destes produtos. 

10.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

Não há programa específico em execução com ênfase nos resíduos 

agrossilvopastoris no estado do Paraná, embora diversas atuações do poder público 

sejam rebatidas no tratamento destes in loco, como será descrito abaixo. 

Adicionalmente, existem diversas ações sendo tomadas no intuito de promover o uso 

de um notório resíduo – os dejetos da suinocultura – em fonte viável de geração de 

energia elétrica. Além dessas, é notório o sucesso do programa de logística reversa de 

embalagens vazias de agrotóxicos. 

O inpEV coordena o Sistema Campo Limpo, que é formado por uma rede 

nacional de quatrocentas e vinte e uma (421) unidades de recebimento, gerenciada por 

mais de duzentas e sessenta (260) associações de distribuidores e cooperativas, a 

maioria em regime de cogestão com o inpEV. São mais de cinco (05) milhões de 

usuários de agrotóxicos, cujas embalagens seguem o fluxo da logística reversa. 

O usuário do agrotóxico, ao realizar a compra, recebe instruções de onde 

devolver a embalagem, assim como é instruído quanto ao processo de lavagem. Trata-

se de procedimento que reduz os resquícios do produto na embalagem, e impede que 

esses resíduos sequem e, assim, contaminem a própria embalagem. Além disso, os 

procedimentos de lavagem, quando realizadas durante a preparação da calda, 

garantem a utilização de todo o produto, o que evita tanto o desperdício como a 

contaminação do meio ambiente. A norma ABNT/NBR 13.968 especifica o 
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procedimento adequado para sua lavagem: a chamada tríplice lavagem e a lavagem 

sob pressão.  

Como forma de efetuar a logística reversa, o inpEV aproveita o frete de retorno 

para o transporte das embalagens vazias até seu destino, ou seja, o mesmo caminhão 

que leva os defensivos agrícolas (nas embalagens cheias) para os distribuidores e 

cooperativas, retorna com as embalagens vazias (a granel ou compactadas), que foram 

devidamente armazenadas nas unidades de recebimento.  

Em termos financeiros, os custos do programa não são autossuficientes, o que 

significa dizer que a iniciativa privada (indústria, fabricante e comércio) repassa o custo 

da logística aos próprios usuários por meio do mecanismo de preços e ajuste de 

mercado. Ou seja, tem-se na prática a lógica da internalização de uma externalidade 

sob o princípio do poluidor pagador. No Paraná, segundo os dados do inpEV (2016), 

foram coletadas 5,97 mil toneladas de embalagens de agrotóxicos em 2016, o que 

corresponde a 94% do total gerado. 

Além das embalagens de agrotóxicos, outro tratamento adequado para resíduos 

da atividade agrossilvopastoril se dá quando dejetos animais de criações confinadas – 

notadamente de suínos e galináceos – ocorre por meio da biodigestão. Eis que, apesar 

da significativa geração de dejetos animais no estado do Paraná, a utilização de 

biodigestores com cogeração de energia elétrica é ainda tímida. Para fomentar a 

adoção de tal solução, um dos mais abrangentes projetos é executado pelo Centro 

Internacional de Energias Renováveis – Biogás – CIBiogás. 

A instituição promove o desenvolvimento de projetos e políticas públicas ligadas 

ao aproveitamento de dejetos em biodigestores, com o objetivo de incentivar a geração 

de energia elétrica, térmica e biocombustível. Além disso, oferece consultoria para 

realização de estudos de viabilidade para especificações técnicas de equipamentos e 

projetos elétricos de arranjos produtivos e a realização de estudos de viabilidade 

técnica e econômica.  

A instituição financeira Banco do Brasil lançou recentemente o programa Agro 

Energia, que reúne linhas de crédito voltadas para bioenergia e dispõe de R$ 2,5 

bilhões para o financiamento e instalação de usinas geradoras de energias renováveis. 
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O lançamento representa um largo passo na disponibilização de linhas de crédito 

exclusivas para o setor, o que denota sua importância.  

Como já mencionado no item de atores relevantes ao setor, destacam-se abaixo 

exemplos de atuações com influência direta e indireta, que podem ilustrar como se 

prossegue, de forma geral, na ausência de maiores diretrizes e políticas sobre este 

conjunto de resíduos.  

O Instituto Agronômico do Paraná – Iapar aborda diversos temas transversais 

aos resíduos gerados pelas atividades agrossilvopastoris, mas não com este enfoque 

específico. As áreas técnicas e de apoio são: Tecnologia da Informação; Biometria; 

Difusão de Tecnologia; Ecofisiologia; Engenharia Agrícola; Fitotecnia; Melhoramento e 

Genética Vegetal; Melhoramento e Reprodução Animal; Nutrição Animal; Produção e 

Experimentação; Propagação Vegetal; Proteção de Plantas; Sanidade Animal; 

Socioeconomia; Solos; e Zootecnia. Não obstante, em uma de suas publicações sobre 

a agricultura orgânica, pôde ser constatada a interface das abordagens (Iapar, s/d). 

A agricultura orgânica, ao ser definida como um sistema de produção que 

procura chegar o mais próximo da natureza exclui o uso de agrotóxicos, fertilizantes 

solúveis, hormônios e qualquer tipo de aditivo químico. Assim sendo, preconiza a 

utilização de insumos naturais, dentre os quais estão os compostos orgânicos oriundos 

do tratamento de resíduos do setor.  

Ao listar os procedimentos técnicos para produção vegetal em agricultura 

orgânica recomendados, tem-se no âmbito do manejo e conservação do solo e da 

água: (i) cobertura morta e viva (evitar exposição do solo); (ii) adubação orgânica 

(esterco e compostos) e adubação verde; e (iii) manejo dos restos culturais e resteva, 

incorporando ou deixando a matéria orgânica na superfície (Iapar, s/d). 

Quando a publicação aborda as recomendações para a nutrição vegetal, tem-se 

outra clara interface com os resíduos agrossilvopastoris: (i) esterco de animais, 

produzidos localmente ou de granjas orgânicas, preferentemente compostados com 

restos de vegetais, restos de culturas e restos de alimentos; (ii) chorume e estercos 

líquidos curtidos, procedentes de estabelecimentos orgânicos, cinzas vegetais, 

biofertilizantes de biodigestores (desde que sem tratamento químico); (iii) fosfatos 

naturais e semi-solubilizados, farinha de ossos, termofosfatos, escórias e outras fontes 
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de baixa solubilidade; e (iv) adubos verdes de leguminosas, gramíneas e outras plantas 

(Iapar, s/d). 

Outra instituição que se relaciona de forma direta com os resíduos 

agrossilvopastoris e sua lida é a Embrapa; sua regional paranaense publicou um guia 

para a compostagem de resíduos florestais, com ênfase na produção de húmus 

(Embrapa, 2003). 

Trata-se de publicação que ilustra o que ocorre, de forma mais geral, com o 

tratamento dos resíduos agrossilvopastoris: o tema é inserido no amplo rol de 

tecnologias e extensionismo que é transferido para o setor produtivo da sociedade, a 

partir de novos conhecimentos científicos gerados pelas universidades, instituições de 

pesquisa agronômica e outros órgãos, em parceria ou não com empresas do setor. 

Embora geralmente tratem de aspectos práticos, essas publicações envolvem 

conhecimentos científicos avançados e exemplificam a maneira moderna de se dar 

destino aos resíduos das atividades agrossilvopastoris de forma econômica.  

10.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

Não há uma iniciativa coordenada e focada no tema de resíduos 

agrossilvopastoris. Não obstante, observa-se a atuação de extensionismo rural que, por 

diversas vezes, se confunde com o tema ao tratar de boas práticas para adubação 

orgânica do solo, por exemplo. A seguir são descritas as principais ações das principais 

entidades que possuem relação com os resíduos sólidos agrossilvopastoris. 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar 

Quanto à prática de educação ambiental em estrutura formal, destaca-se a 

atuação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar. Esse realiza ações de 

educação ambiental por meio de formação, atividades de promoção Social, ensino 

técnico de nível médio, presencial e a distância. O Senar, dessa forma, atende mais de 

três (03) milhões de brasileiros do meio rural, todos os anos, e contribui para sua 

profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da sua qualidade de vida e 

para o pleno exercício da cidadania. 
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Centro Paranaense de Referência em Agroecologia – CPRA 

Já o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia – CPRA atua com 

educação ambiental por meio de: pesquisa e validação na produção orgânica, 

agroflorestal, biodinâmica e outros sistemas de base agroecológica, levando em conta 

a prática dos agricultores; promoção de ações de ensino e capacitação de agricultores 

e famílias, técnicos, estudantes, professores e consumidores, por meio da troca de 

informações, experiências e conhecimentos; promoção do comércio justo, da soberania 

e segurança alimentares, dos conhecimentos e saberes tradicionais, da proteção à 

biodiversidade e aos recursos naturais; apoio a ações de educação ambiental, ensino e 

extensão rural por meio da capacitação de técnicos, agricultores e famílias, 

consumidores, estudantes, professores e público em geral; estabelecimento de 

parcerias com instituições da iniciativa pública e da privada interessadas na promoção 

da agroecologia; articulação de organizações e de pessoas da sociedade civil e setor 

público ligados à agroecologia. 

Programa Cultivando Água Boa 

Destaca-se a atuação do Programa Cultivando Água Boa, desenvolvido pela 

Itaipu Binacional e reconhecido como um caso de sucesso. A atuação do Programa 

detém interface com o meio rural e, consequentemente, com os resíduos 

agrossilvopastoris. Em especial, o Programa desenvolveu extensa pesquisa e 

aplicação para a conversão de dejetos animais em energia elétrica por meio da 

biodigestão. Trata-se de projeto desenvolvido em conjunto com o sub-programa de 

Saneamento da Região, voltado para o setor agropecuário e agroindustrial, que possui 

aplicação prática em propriedades como a Granja Colombari, em São Miguel do 

Iguaçu. 

O Programa Cultivando Água Boa é contínuo no tempo e formou, desde seu 

início, uma extensa rede de parceiros, dentre os quais destacam-se:  

 Governos federal, estadual e municipais; 

 Associações e entidades de classe;  

 Instituições de ensino e pesquisa;  
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 Organizações não-governamentais;  

 Comunidade da área de influência da Itaipu, composta por vinte e nove 

(29) municípios da Bacia Hidrográfica do Paraná 3;  

 Conselho de Museus; 

 Zoológicos; 

 Parques nacionais no Brasil, Paraguai e na Argentina;  

 Organização das Nações Unidas – ONU – Unesco e Instituto Brasil do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente;  

 Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata;  

 Pessoas físicas voluntárias que atuam na recuperação das microbacias; e  

 Produtores rurais. 

Específico em relação à educação ambiental, o Programa mantém os seguintes 

canais de atuação:  

 Ecomuseu;  

 Lições de ecologia;  

 Linha ecológica; 

 Centro de dados ambientais;  

 Museu da Terra Guarani; e  

 Educação para o desenvolvimento sustentável - implementado em 1990 

na margem paraguaia.  

Além disso, o Programa realiza diversas publicações correlatas ao meio rural, 

(direta e indiretamente) correlatas aos resíduos, como, por exemplo, a Cartilha Vitrine 

Tecnológica de Agroecologia, a qual tem o objetivo de difundir práticas de produção e 

consumo sustentáveis. 
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Termo de Compromisso da Logística Reversa 

Assim como já comentado no item sobre programas, projetos e ações 

executados, tem-se a importante contribuição à logística reversa promovida pelo Termo 

de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de Embalagens de 

Agrotóxicos, acordo esse que engloba a SEMA/PR, IAP e ÁguasParaná na condição 

de compromitentes e o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – 

inpEV e a Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários – 

ANDAV como compromissários. Interessante notar que, em termos de educação 

ambiental, essas entidades setoriais signatárias se comprometem a divulgar o Sistema 

e suas responsabilidades.  

Desde que entrou em funcionamento, em março de 2002, o inpEV atua na 

mobilização dos elos da cadeia agrícola e da sociedade brasileira em geral em torno da 

questão da sustentabilidade, indo além das embalagens para a gestão de resíduos 

como um todo, no âmbito da educação. O sistema conta com o engajamento de 

milhares de agricultores e a participação ativa dos poderes públicos municipal, estadual 

e federal. 

Desde 2010 o inpEV vem executando o Programa de Educação Ambiental do 

Sistema Campo Limpo – PEA, que tem por objetivos apoiar instituições de ensino na 

complementação de estudos relacionados ao meio ambiente, capacitar crianças e 

adolescentes para tornarem-se agentes multiplicadores de boas práticas ambientais e 

ser um canal de relacionamento entre o Sistema Campo Limpo e a comunidade local. 

Para tanto, anualmente o inpEV distribui kits educativos para aplicação em turmas do 

4º e 5º ano do Ensino Fundamental. De acordo com o inpEV em 2017 foram impressos 

8.000 kits para atendimento de cerca de 2.300 escolas de duzentos e noventa e quatro 

(294) municípios, em vinte e três (23) estados, envolvendo cerca de 220.000 alunos.  

10.7. Atividades Geradoras 

As atividades geradoras de resíduos agrossilvopastoris são aquelas relativas à 

atividade primária da economia, bem como em abatedouros e agroindústrias. As 

agroindústrias consideradas geradoras de RSA são aquelas de beneficiamento 

primário de produtos agrossilvopastoris. O Quadro 261, a seguir, relaciona as 

atividades consideradas geradoras de RSA neste Plano. 
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Quadro 261: Atividades geradoras de RSA. 

Atividade Detalhamento 

Produção Agrícola 

Lavouras temporárias, notadamente: soja, milho, cana-de-açúcar, 
fumo, trigo, feijão, arroz, batata-inglesa, mandioca 

Lavouras permanentes, notadamente: erva-mate, café, laranja, 
banana, uva 

Criação Animal 
Bovinos, bubalinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, galináceos, 

peixes 

Produção Silvícola Silvicultura e produção de madeira em tora e lenha 

Abatedouros 
Abate de aves, bovinos, suínos, ovinos. Fábricas de embutidos e 

defumados. 

Agroindústrias 
Armazenamento e beneficiamento primário de produtos agrícolas e 

silvícolas. 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Portanto, as atividades consideradas geradoras de RSA podem ou não ser 

passíveis de licenciamento ambiental.  As atividades não licenciáveis - produção 

agrícola, silvícola e pecuária extensiva - são, pela sua própria característica, difusas e 

encontram-se presentes em todo território do Estado, com concentrações de atividades 

específicas por regiões, conforme será apresentado a seguir.  

Agricultura 

No Paraná, os produtos agrícolas de maior representatividade são a soja, o 

milho, a cana-de-açúcar, o trigo, o feijão, o fumo, a batata-inglesa e a mandioca. Muitas 

dessas culturas aparecem em várias regiões do estado e algumas delas possuem 

notória produção em determinadas regiões, tanto em virtude de fatores naturais como a 

aptidão do solo e os fatores climáticos, por exemplo, como a de fatores 

socioeconômicos tais como proximidade com os mercados consumidores, facilidade de 

escoamento da produção e/ou estímulos financeiros e políticos. 

A produção de soja em grãos ocorre em grande parte do estado, principalmente 

nas regiões oito (08), dez (10), doze (12) e treze (13) do primeiro mapa da Figura 147. 

Os municípios que acumularam maior produção do grão são: Tibagi, Cascavel, Castro, 

Toledo, Ponta Grossa, Guarapuava, Assis Chateaubriand e Ubiratã. O milho em grão, 

também é cultivado em vários municípios, principalmente das regiões oito (08), cinco 

(05), dez (10), treze (13) e dezessete (17) do segundo mapa da Figura 147. Destacam-
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se na quantidade de produção os municípios: Toledo, Assis Chateaubriand, Cascavel, 

São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Palotina, Ubiratã e Londrina.  

A cana de açúcar, cultura com maior produção em termos de quantidade no 

Paraná, ilustrada no terceiro mapa da Figura 147, é concentrada, sobretudo no norte 

do Paraná, principalmente nas regiões um (01), dois (02), três (03), cinco (05) e sete 

(07). O município de Jacarezinho produziu mais de 600.000 toneladas de cana no ano 

de 2015. Além do município do norte pioneiro, outros destaques da produção são: 

Tapejara, Colorado, Cianorte, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Cambará e Paranavaí. O 

trigo em grãos, cuja produção é apresentada no quarto mapa da Figura 147, é cultivado 

principalmente nos seguintes municípios: Tapejara, Colorado, Cianorte, Umuarama, 

Paranavaí, Rondon e Ivaté, todos esses municípios produziram mais de 100.000 

toneladas do grão cada um.  
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Figura 147: Produção de soja, milho, cana e trigo no Paraná. 

A produção de feijão em grãos amplamente se destaca nas regiões doze (12) e 

treze (13) do primeiro Mapa da Figura 148. Os municípios que produziram a maior 

quantidade de toneladas em 2015 foram: Ubiratã, Cornélio Procópio, São Sebastião da 

Amoreira, Santo Antônio do Paraíso, Santa Cecília do Pavão, Ribeirão do Pinhal e 

Nova Santa Bárbara, todos eles com produção superior a 10.000 toneladas. Outro 

cultivo que se concentra em uma área específica do Estado é o fumo. De acordo com 
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os dados de 2015, a região Sudeste do Paraná, correspondente a grande parte da 

região dezoito (18), do segundo mapa da Figura 148, abriga os maiores produtores de 

fumo paranaense. São João do Triunfo, Rio Azul, Piên, Prudentópolis, Ipiranga, 

Imbituva, Palmeira e Irati são os municípios destaques neste cultivo e juntos 

produziram naquele ano, mais de 250.000 toneladas de fumo. 

Na mesma região, mas agora com uma distribuição mais ampla que abrange 

grande parte das Regiões treze (13), dezessete (17), dezoito (18) e dezenove (19), se 

destaca o plantio de batata inglesa, cuja produção espacializada, apresenta-se no 

terceiro mapa da Figura 148. Esta cultura produziu quase 850.000 toneladas em 2015, 

sendo os municípios de Castro, São Mateus do Sul, Pinhão, Araucária, Guarapuava, 

Lapa, Palmas e Contenda, os maiores destaques deste produto, que juntos 

correspondem a metade do que foi produzido em todo o Paraná.  

Por fim, a produção de mandioca, ilustrada no quarto mapa da Figura 148, se 

mostrou bastante localizada no noroeste do Paraná, principalmente das regiões, um 

(01) e dois (02). A produção em 2015 foi de pouco mais de 400.000 toneladas e os 

municípios que mais produziram o produto foram: Araruna, Tuneiras do Oeste, 

Cianorte, Paranavaí, Querência do Norte, Marechal Cândido Rondon, Nova Esperança 

e Assis Chateaubriand. Outros três (03) municípios da região dezenove (19), também 

mostraram certa expressividade no cultivo de mandioca, porém, com produção inferior 

a 50.000 toneladas cada, como por exemplo, Adrianópolis e Cerro Azul.  
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Figura 148: Produção de feijão, fumo, batata e mandioca no Paraná. 

Silvicultura 

De acordo com a Caracterização Socioeconômica do Estado, as produções 

silvícolas de maior representatividade no Paraná são a madeira em tora, a lenha e o 

carvão vegetal. A produção estadual de madeira em tora superou em 2015, os 
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27.500.000 m³. Já a produção de lenha, atingiu 15.172.000 m³ no ano e a de carvão 

vegetal superou as 29.120 toneladas.  

Em termos espaciais, a silvicultura é notadamente destacada em duas regiões 

do Paraná, conforme mostra os mapas da Figura 149. A primeira, na região Centro-

Leste, que engloba parte das regiões doze (12), treze (13) e dezenove (19), que além 

da madeira em tora, produz altas quantidades de carvão vegetal e lenha. A segunda, 

no extremo sul do Paraná, que engloba parcialmente a região dezoito (18) e dezenove 

(19), que assim como a primeira região, destaca-se na produção de madeira em tora e 

carvão vegetal. Entre os produtos da silvicultura, a lenha é o que possui menor 

concentração espacial e ganha destaque em várias regiões do Estado, tal como mostra 

o segundo Mapa da Figura 149. 

A produção de madeira em tora é notadamente expressiva no município de 

Telêmaco Borba, no qual, mais de dois (02) milhões de metros cúbicos foram 

produzidos em 2015. Em seguida aparecem os municípios de General Carneiro, 

Jaguariaíva, Cruz Machado, Cerro Azul, Tibagi, Ortigueira e Reserva. Na produção de 

lenha os destaques são: Telêmaco Borba, Jacarezinho, Ortigueira, Cascavel, Toledo, 

Guarapuava, Guaraniaçu e Jaguariaíva.  

Por fim, a produção de carvão vegetal, nos municípios de Wenceslau Braz, 

Sengés, Jaguariaíva, São José da Boa Vista, General Carneiro, Arapoti, Cruz Machado 

e Paula Freitas, ultrapassaram a marca de 20.000 toneladas em 2015, com destaque 

para Wenceslau Braz que produziu 5.800 toneladas de carvão.   
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Figura 149: Produção de madeira em tora, lenha e carvão vegetal. 

Pecuária 

No que se refere à pecuária, em 2015 o Paraná totalizou um efetivo de 9,3 

milhões de bovinos, 7,1 milhões de suínos e trezentos e vite e quatro (324) milhões de 

galináceos. A concentração dos rebanhos se diferencia no Paraná, principalmente com 
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relação aos rebanhos suínos e galináceos. Nos mapas da Figura 150 e da Figura 151, 

nota-se diferenças em termos de distribuição espacial dos rebanhos. 

Os bovinos estão espalhados por vários municípios de todas as porções do 

Paraná. Os municípios centrais, bem como alguns do noroeste paranaense concentram 

a maior parte deles. Ortigueira, Guaraniaçu, Umuarama, Palmital, Paranavaí, Castro, 

Cândido de Abreu, Nova Laranjeiras e Alto Paraíso, possuem, cada um, entre 100.000 

e 156.000 cabeças de gado. Já os suínos, embora também estejam presentes em 

quase todos os municípios paranaenses, apresentam grande concentração em Toledo, 

que registra 1.242.843 cabeças de porco. O segundo colocado no ranking é Marechal 

Cândido Rondon com 497.910 cabeças, seguido de Nova Santa Rosa (221.400) e 

Entre Rios do Oeste (208.283). Aqui, torna-se notável, a grande concentração de 

suínos na região oito (08) que corresponde aos municípios próximos de Toledo. Outros 

municípios de destaque na suinocultura paranaense são: Piraí do Sul, Arapoti, Castro, 

Palotina, Santa Helena e Quatro Pontes.  

Os caprinos e ovinos, ilustrados no terceiro mapa da Figura 150 somam 765.864 

cabeças no estado. A concentração dos rebanhos ocorre, sobretudo em municípios de 

grande extensão territorial, tais como Guarapuava, Ponta Grossa, Ortigueira, Castro, 

Prudentópolis, Cascavel e Pinhão.  

Já com relação aos galináceos, os mapas da Figura 151, apontam que as 

maiores concentrações ocorrem no oeste do Paraná e em alguns municípios da região 

um (01) e da região treze (13). A quantidade de dúzias de ovos comercializadas 

corresponde espacialmente a concentração de galinhas, o que evidencia que em 

muitos municípios, a criação de galináceos está voltada, sobretudo a comercialização 

de frangos. 
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Figura 150: Bovinos, suínos, caprinos e ovinos no Paraná. 
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Figura 151: Galináceos e produção de ovos no Paraná. 

Por fim, na Figura 152, destaca-se a produção de outros produtos ligados à 

criação de animais, como a produção de leite de vaca, mel de abelha e extração de lã.  
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Figura 152: Produção de leite, mel e lã no Paraná. 

Atividades geradoras de RSA licenciáveis 

A criação confinada e as atividades de beneficiamento devem passar por 

processo de licenciamento ambiental. As atividades geradoras de RSA licenciáveis no 

estado do Paraná estão listadas no Quadro 262 a seguir. 
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Quadro 262: Atividades geradoras de RSA licenciáveis no Paraná. 

Grupo Atividade  Atividade específica 

Grupo 
Agropecuário 

Avicultura 

Avicultura 

Criação de aves, exceto galináceos 

Criação de frangos para corte 

Criação de outros galináceos, exceto para corte 

Incubatório de aves 

Produção de ovos 

Minhocultura Minhocultura 

Psicultura Psicultura 

Suinocultura Suinocultura 

Grupo 
Comércio e 

Serviços 

Depósito e 
comércio de 
agrotóxicos 

Prestação de serviços fitossanitários; 

Tratamento fitossanitário de sementes; 

Grupo 
Industrial 

Alimentos 

Abatedouro de aves 

Abatedouro de bovinos 

Abatedouro de suínos 

Abatedouro de outros animais 

Abatedouro misto 

Ervateira 

Fábrica de embutidos e defumados, Fabricação de 
produtos da carne 

Unidade de classificação de ovos 

Unidade de processamento de mel 

Produção de pintos de um dia 

Beneficiamento 
de mandioca 

Fabricação de farinha de mandioca e derivados 

Fecularia 

Beneficiamento 
e 

armazenamento 
de produtos 

agrícolas 

Atividades de pós colheita e beneficiamento de 
produtos agrícolas 

Beneficiamento fabricação de produtos do arroz 

Beneficiamento de outros grãos, moinho de trigo, 
sementes, Beneficiamento de plantas condimentares 

Fabricação de produtos e subprodutos do milho 

Torrefação e empacotamento de café 

Torrefação e empacotamento de chá 

Transbordo e armazenamento de cereais 
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Grupo Atividade  Atividade específica 

Indústria da 
madeira 

Picador individual de madeira 

Serraria 

Fonte: IAP, 2017. 

A distribuição das atividades do setor agropecuário licenciadas no Estado está 

apresentada na Figura 153 por tipo de atividade. A criação de aves (exceto para corte) 

soma um total de duzentas e quatorze (214) licenças enquanto a criação de aves para 

corte apresenta um total de 3.111 licenças, a produção de ovos tem duzentos e 

sessenta e sete (267) empreendimentos licenciados e a suinocultura um total de 1.610 

licenças. 
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Figura 153: Distribuição das atividades agropecuárias licenciadas no Estado, por tipo de 
atividade. 

As atividades pecuárias apresentam forte concentração no Oeste do Estado, 

conforme pode ser observado na Figura 154, que apresenta a concentração de 

licenças por município e o número de licenças por atividade específica, porte e tipo de 
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licença. Pode-se observar também que 60% das atividades referem-se à criação de 

aves para corte, seguido da suinocultura com 31% do total de atividades. 

 

Figura 154: Concentração das atividades pecuárias licenciadas no estado. 
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Agroindústrias 

No Paraná o processamento dos produtos primários ocorre em grande parte 

através das Cooperativas, presentes em todas as regiões. O Quadro 263 apresenta a 

relação das cooperativas do Paraná, sua respectiva sede e ramo principal de atuação. 

E a Figura 155 apresenta a distribuição das cooperativas no estado, identificando a 

concentração das cooperativas, pontuando aquelas do ramo agroindustrial. 

Quadro 263: Relação de Cooperativas do Paraná, Ocepar, 2017. 

Cooperativa Município Sede Ramo de Atuação 

AGRÁRIA Guarapuava Agroindustrial 

AGROPAR Assis Chateubriand Agroindustrial 

APROCER COOPERATIVA Wenceslau Bráz Agroindustrial 

BOM JESUS Lapa Agroindustrial 

C. VALE Palotina Agroindustrial 

CAMDUL Dois Vizinhos Agrícola 

CAMISC Mariópolis Agrícola 

CAMP Prudentópolis Agrícola 

CAPAL Arapoti Agroindustrial 

CASB Assaí Agrícola 

CASTROLANDA Castro Agroindustrial 

CATIVA Londrina Agroindustrial 

CCLPL Carambeí Produção de Leite 

CLAC Curitiba Produção de Leite 

CM3 Paranavaí Agroindustrial 

COACAN Candói Agropecuário 

COACIPAR Paranavaí Agricultura Familiar 

COAGRO Capanema Agroindustrial 

COAGRU Ubiratã Agroindustrial 

COAMIG Guarapuava Agropecuário 

COAMO Campo Mourão Agroindustrial 

COAPROCOR Corumbataí do Sul Agroindustrial 

COASUL São João Agroindustrial 

COAVE Nova Aurora Agroindustrial 

COCAFE Astorga Agrícola 

COCAMAR Maringá Agroindustrial 

COCARI Mandaguari Agropecuário e Industrial 
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Cooperativa Município Sede Ramo de Atuação 

COCEAL Ibiporã Produção de algodão 

CODEPA Mangueirinha Agropecuário 

COFERCATU Porecatu Agroindustrial 

COLARI Mandaguari Laticínios 

CONFEPAR Londrina Agroindustrial 

COOAVISUL Dois Vizinhos Avicultura 

COOCENTRAL Cascavel Pesquisa agrícola 

COOFAMEL Santa Helena Apicultura 

COONAGRO Curitiba Agroindustrial 

COOPAGRICOLA Ponta Grossa Agrícola 

COOPAVE Cascavel Agroindustrial 

COOPCANA Paraíso no Norte Produção de cana-de-açúcar 

COOPELER São Jorge do Patrocínio Produção de leite 

COOPERALIANÇA Guarapuava Carnes nobres 

COOPERANTE Campo do Tenente Agrícola 

COOPERATIVA MARIA MACIA Campo Mourão Produção de carnes especiais 

COOPERGREEN Maringá Produção agroflorestal 

COPERLATE-VIDA Coronel Vivida Produção de leite 

COOPERNOBRE Toledo Produção de carne 

COOPERPONTA Ponta Grossa Agrícola 

COOPERTRADIÇÃO Pato Branco Agropecuário 

COOPERVAL Jandaia do Sul Agroindustrial 

COOPLEITE Londrina Captação de leite 

COOPRAMIL Cambará Agrícola 

COOVICAPAR Toledo Produção de ovinos e caprinos 

COPACOL Cafelândia Agroindustrial 

COPAGRA Nova Londrina Agroindustrial 

COPAGRIL Marechal Cândido Rondon Agroindustrial 

COPERFLORA Ubiratã Florestal 

COPERGERA Imbaú Florestal 

COPROSSEL, Laranjeiras do Sul Produtores de sementes 

COTRIGUAÇU Cascavel Agropecuário 

FRIMESA Medianeira Agroindustrial 

FRÍSIA Carambeí Agroindustrial 

INTEGRADA Londrina Agroindustrial 
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Cooperativa Município Sede Ramo de Atuação 

LAR Medianeira Agroindustrial 

NOVA CITRUS Nova América da Colina Floricultura 

NOVA PRODUTIVA Astorga Agroindustrial 

PRIMATO Toledo Agroindustrial 

UNICASTRO Castro Agrícola 

UNITÁ Ubiratã Avicultura 

WITMARSUM Palmeira Laticínios 

 

Figura 155: Localização das cooperativas do setor agropecuário no Estado. 
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No setor agroindustrial foram encontradas 1.252 licenças, considerando 

atividades licenciadas pelo IAP e pelos municípios de Cascavel, Castro, Guarapuava, 

Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Londrina, Pinhais e Quatro Barras, os quais 

realizam licenciamento municipal e disponibilizaram a relação de empreendimentos 

licenciados para o diagnóstico do PERS/PR. O Quadro 264 apresenta a relação de 

agroindústrias licenciadas por tipo de atividade e porte. 

Quadro 264: Quantidade de agroindústrias geradoras de RSA licenciadas no estado. 

Agroindústrias Geradoras de RSA 
Porte Licenciados 

Excepcional Grande Médio Pequeno Total % 

Abatedouros + Fabrica de embutidos e 
defumados 

2 0 3 6 11 1% 

Abatedouros de aves 11 5 2 7 25 2% 

Abatedouros de bovinos 0 2 2 7 11 1% 

Abatedouros de outros animais 1 1 1 7 10 1% 

Abatedouros de suínos 0 1 2 6 9 1% 

Abatedouros mistos (bovinos, suínos, 
ovinos) 

0 1 7 22 30 2% 

Beneficiamento e Armazenamento de 
Produtos Agrícolas 

4 43 187 134 368 29% 

Ervateira 0 3 6 23 32 3% 

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

0 3 22 20 45 4% 

Fabricação de produtos da carne/ 
Embutidos e Defumados 

1 1 13 80 95 8% 

Fabricação de produtos e subprodutos do 
milho 

1 0 0 14 15 1% 

Picador Individual de Madeira 0 0 3 8 11 1% 

Produção de pintos de um dia 0 2 0 0 2 0% 

Serraria 0 1 11 169 181 14% 

Torrefação e empacotamento de café 0 0 2 6 8 1% 

Transbordo e Armazenamento de Cereais 2 75 187 108 372 30% 

Unidade de Classificação de Ovos 0 0 2 6 8 1% 

Unidade de processamento de mel 0 0 1 18 19 2% 

TOTAL 22 138 451 641 1252 100% 

No Quadro 265 são apresentados os agrupamentos de atividades, por tipo de 

atividade principal. As atividades relacionadas ao transbordo, armazenamento e 
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beneficiamento de cereais representam 61% dos empreendimentos licenciados, 

seguido das atividades de serraria e picador de madeira com 15%.  

Quadro 265: Agrupamento de agroindústrias geradoras de RSA por atividade principal. 

Agroindústrias Geradoras de RSA 
Porte Licenciados 

Excepcional Grande Médio  Pequeno  Total % 

Transbordo, Armazenamento e Beneficiamento 
de Produtos Agrícolas 

7 118 376 262 763 61% 

Serraria/Picador de Madeira 0 1 14 177 192 15% 

Abatedouros 14 10 17 55 96 8% 

Fabricação de Produtos da Carne/ Embutidos e 
Defumados 

1 1 13 80 95 8% 

Fabricação de farinha de Mandioca/Fecularia 0 3 22 20 45 4% 

Ervateira 0 3 6 23 32 3% 

Unidade de processamento de mel 0 0 1 18 19 2% 

Unidade de Classificação de Ovos 0 0 2 6 8 1% 

Produção de pintos de um dia 0 2 0 0 2 0% 

TOTAL 22 138 451 641 1252 100% 

% 2% 11% 36% 51% 100%   

Quanto ao porte dos empreendimentos licenciados é possível verificar, Gráfico 

78, que apenas 2% correspondem a empreendimentos de porte excepcional, 11% de 

grande porte enquanto 36% são de médio porte e 51% de pequeno porte. 

 

Gráfico 78: Distribuição percentual do porte das agroindústrias geradoras de RSA 
licenciadas no estado. 
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Quanto a distribuição espacial das agroindústrias geradoras de RSA no Estado, 

a Figura 156 apresenta a espacialização de abatedouros; unidades de transbordo, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas; serrarias e picadores de 

madeira; e ervateiras.  

As atividades relacionadas com o beneficiamento de produtos agrícolas estão 

bem distribuídas no território do estado, com pequena representatividade apenas no 

extremo leste e região noroeste. Os abatedouros também estão presentes em todas as 

regiões com maior concentração na região sudoeste. As atividades relacionadas ao 

setor madeireiro estão mais concentradas na região leste e sudeste enquanto as 

ervateiras apresentam-se fortemente concentradas no extremo Sul.  
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Figura 156: Concentração de abatedouros, unidades de beneficiamento de cereais, 
serrarias e ervateiras. 

A Figura 157 apresenta a distribuição de fecularias; unidades de processamento 

de mel; fabricação de embutidos e defumados; e unidades de classificação de ovos. As 

atividades relacionadas ao beneficiamento de mandioca (fecularias) estão bastante 

concentradas nas regiões norte e noroeste. Outras atividades, com menor 

representação no setor, encontram-se bem distribuídas no território estadual. 
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Figura 157: Concentração de fecularias, unidades de processamento de mel, fabricação 
de embutidos e defumados e unidades de classificação de ovos. 

A distribuição de todas as licenças do setor agroindustrial, consideradas 

geradoras de RSA, no estado está apresentada na Figura 158 a seguir, onde 

destacam-se os municípios de Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Toledo com 

maior número de empreendimentos. Com grande adensamento na região de Ponta 

Grossa. 
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Figura 158: Concentração de licenças do setor agroindustrial geradores de RSA. 
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10.8. Composição e Geração 

A PNRS define resíduos agrossilvopastoris como os gerados nas atividades 

agropecuárias e de silvicultura, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades. Para a estimativa da composição e da geração dos resíduos 

agrossilvopastoris no estado do Paraná, foram abordadas as principais culturas e as 

especificidades de cada atividade geradora – da agricultura, da silvicultura e da criação 

de animais. 

10.8.1. Composição 

Os RSA podem ser divididos, conforme realizado no Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos – PLANARES, em orgânicos e inorgânicos. Os resíduos orgânicos 

estão relacionados diretamente com o tipo de cultura e os resíduos inorgânicos são 

gerados a partir dos insumos utilizados, que tratam principalmente de embalagens de 

produtos. 

Os resíduos orgânicos gerados na produção agrícola e silvícola são 

principalmente partes das plantas não aproveitadas, como as palhas, cascas e copas 

de árvore restantes na colheita. Na criação de animais os principais resíduos orgânicos 

são os dejetos e os próprios animais mortos. 

Com relação às agroindústrias associadas à atividade agrossilvopastoril, 

geradoras de RSA, estão consideradas as de beneficiamento de grãos, de 

beneficiamento da madeira e de abate de animais.  

Os resíduos inorgânicos gerados são basicamente embalagens de agrotóxicos, 

embalagens de fertilizantes, sacarias de sementes e insumos veterinários. Dentre os 

insumos veterinários estão os medicamentos e suas embalagens, agulhas e seringas. 

10.8.2. Geração 

A geração dos RSA foi estimada a partir de dados bibliográficos, dados de 

produção e área cultivada. Os índices de geração utilizados para cultivos agrícolas 

referem-se à cadeia produtiva de cada cultura, ou seja, colheita e processamento. Para 

a atividade de silvicultura são conhecidos os índices de geração em cada etapa, com 
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base nestes índices e nos dados de produção silvícola no estado foi estimado o volume 

total de resíduos gerados. Para a atividade de pecuária foram estimadas a geração de 

dejetos e de geração de carcaças de animais mortos. 

Em seguida, apresenta-se dados sobre geração de resíduos nas agroindústrias 

associadas respondentes ao Inventário de Resíduos Sólidos do Paraná de 2016, 

exemplificando os tipos de resíduos gerados nestas atividades e as principais 

destinações adotadas. As agroindústrias abordadas são aquelas de processamento 

primário de produtos agrícolas, ou seja, aquelas com processos produtivos de 

beneficiamento, já classificadas como geradoras de RSA no item 10.7. As indústrias de 

processamento de produtos primários estão consideradas como geradoras de 

Resíduos Sólidos Industriais e foram abordadas no item 7.7 desse relatório. 

RSA Orgânicos 

A estimativa de geração de RSA orgânicos foi realizada por atividade: 

agricultura, silvicultura e pecuária, considerando as principais atividades desenvolvidas 

no Estado. 

 Agricultura 

A estimativa de geração de RSA orgânicos na agricultura foi realizada a partir de 

índices de geração encontrados na bibliografia em função da produção para as 

principais culturas encontradas no estado. O Quadro 266 apresenta esses índices. 

Quadro 266: Taxas de Geração de RSA Orgânico na Agricultura. 

Cultura Tipo do resíduo Referências para a geração 

Arroz Massa seca 7,0 ton/ha (Raffaeli, 2000) 
20% do volume produzido 

(ABIB, 2011) 

Soja Palha 
6,3 a 7,0 ton/ha (Santos e 

Pires, 2004) 
73% do volume produzido 

(Matos, 2005) 

Milho Palha e Sabugo 
5,4 a 7,0 ton/ha (Santos e 

Pires, 2004) 
58% do volume produzido 

(ABIB, 2011) 

Cana-de-Açúcar 
Massa seca 

(bagaço e torta 
de filtro)  

Massa seca de 9,4 ton/ha 
(Franco et al., 2007) 

Massa seca de 28% do 
volume produzido (IPEA, 

2012) 

Feijão Casca e Palha 53% do volume produzido (ABIB, 2011) 

Fumo Caule 2,3 ton/ha (Romano, 2001) 
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Cultura Tipo do resíduo Referências para a geração 

Trigo Palha 60% do volume produzido (ABIB, 2011) 

Mandioca Massa seca 5,95 ton/ha (Fernandes et al., 2009) 

Aveia Massa seca 10,52 ton/ha (Demétrio, 2009) 

Banana Casca e Engaço 50% do volume produzido (IPEA, 2012) 

Café Casca e Palha 
45 a 55% do volume produzido (Kihel, 1985 apud 

Vale et al., 2007) 

Em função da produção agrícola paranaense para cada cultura, compilou-se 

pelas taxas acima a geração de resíduos orgânicos das atividades, apresentadas no 

Quadro 267. A realização dos cálculos teve como fonte os volumes e áreas de 

produção apresentados pela Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE. Os valores 

utilizados correspondem às médias entre os anos de 2013 e 2015 como forma de se 

atenuarem eventuais safras ruins ou excepcionalmente altas. Os valores foram 

calculados por município e estão apresentados agregados por Região do PRGIRSU/PR 

e para o Estado.  

Nota-se que para as quatro (04) culturas que detém duas (02) taxas de geração 

(por tonelada produzida e por área plantada), foi adotada a taxa referente à quantidade 

produzida e não de área plantada para consistência com os demais parâmetros. 

Quadro 267: Geração Estimada de RSA Orgânico na Agricultura. 

Cultura 
Geração de RSA 
orgânicos (t/ano) 

Percentual 
do total 

Cana-de-Açúcar 22.095.077 46,42% 

Soja 11.700.249 24,58% 

Milho 9.463.170 19,88% 

Trigo 1.815.585 3,81% 

Mandioca 941.238 1,98% 

Aveia 824.642 1,73% 

Feijão 392.322 0,82% 

Fumo 172.795 0,36% 

Banana 126.597 0,27% 

Café 36.294 0,08% 

Arroz 33.901 0,07% 

TOTAL  47.601.869,87  100% 
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O Paraná, como um grande produtor agrícola, gera por consequência uma 

quantidade expressiva de RSA orgânicos oriundos dessas atividades. No agregado, no 

Estado são gerados cerca de quarenta e sete (47) milhões de toneladas de resíduos 

orgânicos agrícolas por ano.  

A Figura 159 ilustra espacialmente aonde são geradas as maiores quantidades 

de resíduos orgânicos das atividades agrícolas. Nota-se que as regiões que mais 

produzem cana-de-açúcar e consequentemente as maiores quantidades de resíduos 

dessa atividade, estão concentradas no norte e noroeste do estado; já as principais 

regiões produtoras de soja e milho se concentram no centro do estado e a oeste. Ao se 

agregar por volume de resíduo de todas as culturas agrícolas estimadas, observa-se 

que existem diversos agrupamentos espalhados pelo estado, centralizados na 

mesorregião centro oriental, noroeste e oeste, com diversos municípios destacados nas 

regiões norte central e norte pioneiro. 
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Figura 159: Geração estimada de resíduos orgânicos agrícolas (milhões de toneladas). 

Das aproximadas quarenta e sete (47) milhões de toneladas de resíduos 

geradas no ano, observa-se que 46% destas são oriundas da atividade de cultivo e 

processamento da cana-de-açúcar. Não surpreende que as demais culturas geradoras 

de volumes expressivos são as mais cultivadas: soja (11,7 milhões de toneladas) e 

milho (9,5 milhões de toneladas). 
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O Quadro 268 apresenta a geração de RSA orgânicos na agricultura por região 

do PRGIRSU/PR. Destacando-se as regiões 1, 3, 2 e 7 onde o cultivo de cana-de-

açúcar é elevado. 

Quadro 268: Geração de RSA Orgânico na Agricultura por região, todas as culturas. 

Região 
Geração de RSA 

orgânicos agricultura 
(t/ano) 

Percentual 
do total 

1 Umuarama      7.741.440,60  16,26% 

3 Maringá      5.621.460,87  11,81% 

2 Paranavaí      3.979.186,43  8,36% 

7 Jacarezinho      3.525.429,17  7,41% 

10 Campo Mourão      3.516.492,21  7,39% 

5 Londrina      3.358.912,11  7,06% 

8 Toledo      3.192.089,95  6,71% 

6 Cornélio Procópio      2.313.245,79  4,86% 

9 Cascavel      2.075.107,34  4,36% 

4 Apucarana      1.611.269,29  3,38% 

13 Ponta Grossa      1.604.334,58  3,37% 

17 Guarapuava      1.333.006,10  2,80% 

15 Francisco Beltrão      1.287.305,00  2,70% 

16 Pato Branco      1.222.973,38  2,57% 

18 Irati      1.197.593,36  2,52% 

11 Ivaiporã      1.196.095,54  2,51% 

12 Telêmaco Borba      1.128.599,72  2,37% 

14 Foz do Iguaçu          828.628,96  1,74% 

19 Curitiba          798.133,02  1,68% 

20 Paranaguá            70.566,46  0,15% 

  

 Silvicultura 

Segundo o IPEA, 2012, o Estado do Paraná é um dos principais geradores de 

resíduos dessa atividade, haja vista sua expressividade como produtor. Eis que a 

quantidade de resíduos gerados é de difícil estimativa, pois é dependente de diversas 

variáveis. Dentre as principais: i) espécie da madeira beneficiada; ii) tipo de produto 

fabricado; iii) tipo de indústria, que irá determinar o tipo de madeira e, 
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consequentemente, o tipo de resíduo; iv) tipo de máquina usada; e v) granulometria 

das partículas (IPEA, 2012). 

Para a estimativa do quantitativo de resíduos gerados na atividade silvícola, 

consideraram-se apenas os produtos madeireiros nas etapas de colheita florestal, cuja 

estimativa foi realizada a partir dos dados de produção de toras disponibilizada pelo 

IBGE relativos à Produção da Extração Vegetal e Silvicultura.  

O Quadro 269 relaciona os tipos de resíduos gerados em cada subatividade e as 

estimativas de geração de resíduos para cada uma delas. 

Quadro 269: Taxas de Geração de RSA Orgânico na Silvicultura. 

Tipo do 
Resíduo 

Subatividade Geradora Referência de Geração 

Casca e Copa 
Colheita florestal (resíduos produzidos 

pela floresta não recolhidos) 

10% a 20% madeira comercial 
colhida a partir de florestas 

plantadas (STCP, 2011) 

Ao aplicar os parâmetros apenas relacionados para a subatividade de colheita, 

tem-se o total estimado de geração de 6,5 milhões de m3/ano, conforme apresentado 

no Quadro 270. 

Quadro 270: Geração Estimada de RSA Orgânico na Silvicultura. 

Subatividade 
Geração de RSA orgânicos 

(m³/ano) 

Colheita florestal 6.480.215 

A Figura 160 apresenta a geração de RSA na silvicultura nos municípios do 

Paraná e o Quadro 271 apresenta a geração destes resíduos para cada região do 

PRGIRSU/PR. A geração destes resíduos é bastante concentrada, sendo que quatro 

(04) regiões concentram 67% da geração de resíduos da silvicultura no Estado. 
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Figura 160: Principais municípios geradores de resíduos orgânicos silvícolas (mil m³). 

Quadro 271: Geração de RSA Orgânico na Silvicultura por região. 

Região 
Geração de RSA 

orgânicos 
silvicultura (t/ano) 

Percentual do 
total 

18 Irati    1.383.590,75  21,35% 

12 Telêmaco Borba    1.169.321,75  18,04% 

19 Curitiba    1.157.437,15  17,86% 

13 Ponta Grossa        651.810,25  10,06% 

17 Guarapuava        327.045,25  5,05% 
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Região 
Geração de RSA 

orgânicos 
silvicultura (t/ano) 

Percentual do 
total 

9 Cascavel        315.658,95  4,87% 

15 Francisco Beltrão        255.763,75  3,95% 

7 Jacarezinho        231.650,70  3,57% 

11 Ivaiporã        165.637,90  2,56% 

10 Campo Mourão        150.230,83  2,32% 

8 Toledo        147.915,70  2,28% 

6 Cornélio Procópio        144.470,65  2,23% 

1 Umuarama          93.956,30  1,45% 

2 Paranavaí          74.520,68  1,15% 

16 Pato Branco          73.826,80  1,14% 

3 Maringá          48.930,70  0,76% 

4 Apucarana          40.506,55  0,63% 

14 Foz do Iguaçu          30.391,25  0,47% 

5 Londrina          13.268,03  0,20% 

20 Paranaguá            4.281,00  0,07% 

 Pecuária 

A atividade de criação de animais gera, em termos de resíduos orgânicos, 

basicamente dois (02) tipos: dejetos e animais mortos (carcaças). A geração de ambos 

é aqui estimada. 

A iniciar pela geração de dejetos: sabe-se tratar de estimativa difícil de ser 

realizada com precisão, pois diversos fatores influenciam a produção de dejetos 

animais. Notadamente, ao se utilizar os dados do tamanho do rebanho e peso dos 

animais no período de abate para o cálculo da geração de dejetos, a quantidade 

gerada acaba sendo levemente superestimada uma vez que não se contabiliza os 

valores médios do peso inicial do animal, peso final e tempo de permanência. Mesmo 

assim, o IPEA (2012) cita a carência de referências bibliográficas e técnicas para 

algumas criações do peso inicial e final, bem como do período de permanência, sendo 

necessário utilizar dados de conhecimento empírico. 

Além destas questões, as atividades avaliadas sofrem modificações constantes 

em termos de ciclos sazonais e são variáveis de produtor para produtor. Em 
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decorrência disso, a geração de dejetos pode variar em função do sistema de criação 

adotado (confinado ou extensivo), a alimentação fornecida, a raça e o sexo dos animais 

e até de acordo com a umidade e temperatura do ambiente.  

 O Quadro 272, a seguir, apresenta a aplicação de taxas médias para se estimar 

a quantidade de dejetos gerados por tipo de animal. O número efetivo dos rebanhos 

utilizados para realizar as estimativas de geração é proveniente da Pesquisa Pecuária 

Municipal do IBGE e, tal como para a estimativa de resíduos agrícolas e silvícolas, 

utilizou-se a média dos anos de 2013 e 2015 para se capturar a tendência. 

Quadro 272: Taxas de Geração de dejetos animais. 

Animal Referência para a geração 

Bovinos de corte 24 kg/dia (Ensminger et al., 1990) 

Bovinos de leite 40 kg/dia (Junior e Amorin, 2005) 

Ovinos (em criação extensiva) 1.500 kg/ano (Alves e Pinheiro, 2007) 

Equinos 10 kg/dia (Colatto e Langer, 2012) 

Aves de corte 0,0015 ton/ano (Carneiro et al., 2004) 

Aves de postura 0,0120 ton/ano (Silva e Pecilia, 2012) 

Suínos 2,35 kg/dia (Ipea, 2012) 

Ao aplicar os parâmetros para as atividades de criação de animais, tem-se os 

resultados listados no Quadro 273, no qual se nota a predominância em volume dos 

dejetos gerados pela atividade pecuária bovina para corte. Tratam-se de dejetos que 

permanecem no solo, pois a pecuária de corte é praticada principalmente em regimes 

extensivos. Utilizou-se, para fins de estimativa dos dejetos do rebanho bubalino, a 

mesma taxa de geração diária dos bovinos. 

Quadro 273: Geração estimada de dejetos animais. 

Animal 
Geração de dejetos em 

toneladas por ano 
Percentual do total 

Bovinos de corte 66.602.884 66,6% 

Bubalinos* 240.955 0,2% 

Bovinos de leite 24.735.276 24,7% 

Ovinos e Caprinos** 1.192.692 1,2% 

Equinos 1.113.661 1,1% 

Aves de corte 414.903 0,4% 

Aves de postura 287.745 0,3% 
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Animal 
Geração de dejetos em 

toneladas por ano 
Percentual do total 

Suínos 5.389.813 5,4% 

TOTAL 99.977.931 100% 

* Utilizada a mesma taxa de geração diária dos bovinos de corte. 

** Utilizada a mesma taxa de geração dos ovinos aos caprinos. 

Pelos dados médios entre 2013 e 2015 da atividade pastoril, no Paraná foi 

gerado um volume aproximado de cem (100) milhões de toneladas de dejetos. Dois 

terços deste volume recaem sobre o rebanho bovino de corte, que foi de 7,6 milhões de 

cabeças. Já o segundo maior volume recai sobre o rebanho bovino de leite, estimado 

em 1,7 milhão de cabeças. No agrupado por regiões, conforme apresentado no Quadro 

274, nota-se que não há grande preponderância de uma região sobre outra.  

Quadro 274: Geração de dejetos animais (todos os rebanhos) por região. 

Região 
Dejetos Animais 

(t/ano) 

Percentual do 
total 

1 Umuarama 10.967.411 11,47% 

11 Ivaiporã 10.026.051 10,48% 

2 Paranavaí 8.673.942 9,07% 

15 Francisco Beltrão 8.056.368 8,43% 

9 Cascavel 7.275.849 7,61% 

7 Jacarezinho 7.108.498 7,43% 

17 Guarapuava 6.812.019 7,12% 

8 Toledo 6.691.222 7,00% 

13 Ponta Grossa 4.262.444 4,46% 

16 Pato Branco 4.245.674 4,44% 

12 Telêmaco Borba 3.270.408 3,42% 

3 Maringá 3.255.031 3,40% 

6 Cornélio Procópio 2.874.167 3,01% 

18 Irati 2.872.625 3,00% 

14 Foz do Iguaçu 2.393.202 2,50% 

19 Curitiba 2.381.496 2,49% 

5 Londrina 2.284.834 2,39% 

4 Apucarana 2.060.343 2,15% 

20 Paranaguá 90.106 0,09% 

10 Campo Mourão 22.077 0,02% 
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Em termos de tratamento dos dejetos, a forma de criação é definidora, pois 

dejetos da criação extensiva são decompostos pelo solo, enquanto que os de criação 

confinada devem ser tratados, pois são concentradores de cargas poluentes. Dessa 

forma, apresentam-se a seguir a geração por região de dejetos suínos (Quadro 275), 

dejetos avícolas (Quadro 276) e bovinos de leite (Quadro 277) – três (03) criações 

intensivas.  

Quadro 275: Geração de dejetos suínos por região. 

Região 
RSA Suínos 

(t/ano) 

Percentual do 
total 

8 Toledo 2.080.969 38,61% 

15 Francisco Beltrão 623.684 11,57% 

13 Ponta Grossa 568.345 10,54% 

14 Foz do Iguaçu 491.049 9,11% 

9 Cascavel 369.228 6,85% 

18 Irati 208.969 3,88% 

17 Guarapuava 139.110 2,58% 

11 Ivaiporã 132.850 2,46% 

19 Curitiba 125.375 2,33% 

7 Jacarezinho 109.335 2,03% 

10 Campo Mourão 97.321 1,81% 

12 Telêmaco Borba 89.532 1,66% 

16 Pato Branco 81.938 1,52% 

4 Apucarana 63.923 1,19% 

1 Umuarama 57.880 1,07% 

3 Maringá 46.177 0,86% 

5 Londrina 43.201 0,80% 

2 Paranavaí 34.904 0,65% 

6 Cornélio Procópio 24.813 0,46% 

1 Umuarama 57.880 1,07% 

Quadro 276: Principais Municípios Geradores de dejetos avícolas (corte e postura). 

Região 

RSA 
Avícolas 

(t/ano) 

Percentual do 
total 

15 Francisco Beltrão 107.714 15,32% 

8 Toledo 106.003 15,08% 
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Região 

RSA 
Avícolas 

(t/ano) 

Percentual do 
total 

9 Cascavel 66.709 9,49% 

3 Maringá 60.781 8,65% 

1 Umuarama 54.278 7,72% 

4 Apucarana 38.515 5,48% 

13 Ponta Grossa 36.023 5,12% 

7 Jacarezinho 35.699 5,08% 

16 Pato Branco 34.659 4,93% 

19 Curitiba 34.426 4,90% 

5 Londrina 26.147 3,72% 

14 Foz do Iguaçu 23.144 3,29% 

10 Campo Mourão 22.077 3,14% 

2 Paranavaí 18.443 2,62% 

11 Ivaiporã 13.388 1,90% 

18 Irati 9.045 1,29% 

17 Guarapuava 7.132 1,01% 

6 Cornélio Procópio 6.019 0,86% 

12 Telêmaco Borba 2.267 0,32% 

20 Paranaguá 446 0,06% 

Quadro 277: Principais Municípios Geradores de dejetos de bovinos de leite. 

Região 

RSA Bovinos 
de Leite 

(t/ano) 

Percentual 
do total 

15 Francisco Beltrão 3.462.711 14,00% 

11 Ivaiporã 2.116.543 8,56% 

9 Cascavel 2.006.405 8,11% 

7 Jacarezinho 2.004.361 8,10% 

8 Toledo 1.832.986 7,41% 

16 Pato Branco 1.791.727 7,24% 

1 Umuarama 1.691.668 6,84% 

17 Guarapuava 1.553.289 6,28% 

13 Ponta Grossa 1.405.211 5,68% 

2 Paranavaí 1.385.603 5,60% 

10 Campo Mourão 1.133.758 4,58% 
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Região 

RSA Bovinos 
de Leite 

(t/ano) 

Percentual 
do total 

18 Irati 898.771 3,63% 

14 Foz do Iguaçu 840.011 3,40% 

19 Curitiba 635.382 2,57% 

3 Maringá 579.649 2,34% 

12 Telêmaco Borba 472.879 1,91% 

6 Cornélio Procópio 393.446 1,59% 

5 Londrina 301.008 1,22% 

4 Apucarana 198.336 0,80% 

20 Paranaguá 31.531 0,13% 

A Figura 161 apresenta a espacialização dos principais municípios geradores de 

RSA orgânicos da pecuária confinada, na qual observa-se que há uma 

complementariedade entre os municípios que mais geram dejetos animais: Castro e 

Toledo, por exemplo, destacam-se tanto na criação de suínos como em aves e bovino 

de leite. No mapeamento da quantidade total de dejetos, torna-se clara a vocação 

estadual para a pecuária, pois são diversos os municípios que trazem altos volumes de 

criação, e consequentemente de geração de dejetos. Outro fato notável é que a região 

sudoeste do estado, que não é destaque na produção agrícola e nem silvícola, emerge 

como grande produtora de animais em criação. 
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Figura 161: Geração estimada de dejetos animais de criação intensiva (mil toneladas). 

A criação de animais também gera carcaças, oriundas de animais mortos no 

processo de criação. A mortandade de animais varia grandemente de acordo com o 

sistema de produção, raça e demais fatores como ração, temperatura, condições e 

cuidados do criadouro. Não obstante, a pesquisa bibliográfica apresentada no Quadro 

278 permite estimar esse importante tipo de resíduo. 
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Quadro 278: Taxas de mortandade de animais criados. 

Animal Referência para a geração 

Bovinos 3,0 a 7,0% do rebanho por ano (Ortolani, 2013) 

Ovinos 5,0% do rebanho por ano (Azambuja e Santos, 2009) 

Suínos 0,6 a 1,0% do rebanho por ano (Embrapa, 2003) 

Aves de corte 1,5% do rebanho por ano (Figueiredo, 2003) 

Aves de postura 4,0% do rebanho por ano (Embrapa, 1981) 

Para se aplicar os parâmetros de mortandade de animais e convertê-los em 

quantidade de resíduos de animais mortos, faz-se uso dos seguintes pesos médios 

para as unidades animais (ua): bovinos com 250 kg/ua; bubalinos com 200 kg/ua; 

ovinos com 40 kg/ua; suínos com 100 kg/ua; aves de corte com 2,0 kg/ua; e aves de 

postura com 2,5 kg/ua (Estatística da Produção Pecuária do IBGE, 2017). O Quadro 

279 apresenta a quantidade de resíduos gerados a partir de carcaças de animais 

mortos em toneladas por ano, considerando dados médios da atividade pastoril entre 

2013 e 2015. 

Quadro 279: Geração estimada de carcaças de animais mortos. 

Animal 
Geração de carcaças de 
animais mortos em t/ano 

Percentual do total 

Bovino 69.729 51,4% 

Bubalino 165 0,1% 

Ovino 1.590 1,2% 

Suíno 3.770 2,8% 

Aves de corte 58.086 42,8% 

Aves de postura 2.398 1,8% 

TOTAL 135.739 100% 

Pelos dados médios entre 2013 e 2015 da atividade pastoril, no Paraná foi 

gerado um volume aproximado de 136.000 toneladas de carcaças de animais. Salienta-

se a quantidade de carcaças geradas pela atividade de criação de bovinos e de 

avicultura de corte, que compõe praticamente a totalidade desse tipo de resíduo. A 

Figura 162 apresenta a geração destes resíduos por município do estado. 
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Figura 162: Geração estimada de animais mortos (mil toneladas). 

Uma vez que a mortandade estimada do rebanho bovino é alta e o animal é de 

grande porte, os maiores volumes foram identificados justamente nos municípios que 

mais criam esse tipo de animal. Destaca-se que para estimativa de dejetos animais 

oriundos da bovinocultura considerou-se apenas a bovinocultura de leite, por ser essa 

confinada (ou semi-confinada); já para a quantidade de carcaças animais, considerou-
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se o rebanho total de bovinos, sejam para corte ou leite. A geração de carcaças 

(animais mortos) por região do PRGIRSU/PR é apresentada no Quadro 280. 

Quadro 280: Geração de carcaças de animais mortos por região. 

Região 
Carcaças Animais 

(t/ano) 

Percentual 
do total 

1 Umuarama 15.772 11,68% 

8 Toledo 15.207 11,26% 

15 Francisco Beltrão 12.071 8,94% 

9 Cascavel 10.906 8,07% 

7 Jacarezinho 8.913 6,60% 

11 Ivaiporã 8.476 6,27% 

2 Paranavaí 8.440 6,25% 

3 Maringá 7.854 5,81% 

13 Ponta Grossa 6.543 4,84% 

10 Campo Mourão 5.798 4,29% 

17 Guarapuava 5.426 4,02% 

16 Pato Branco 5.030 3,72% 

4 Apucarana 4.477 3,31% 

5 Londrina 4.397 3,26% 

19 Curitiba 3.920 2,90% 

14 Foz do Iguaçu 3.606 2,67% 

6 Cornélio Procópio 2.890 2,14% 

12 Telêmaco Borba 2.797 2,07% 

18 Irati 2.493 1,85% 

20 Paranaguá 66 0,05% 

RSA inorgânicos 

 Embalagens de Agrotóxicos 

Uma importante categoria de resíduo inorgânico gerado pela atividade 

agrossilvopastoril é a de embalagens de agrotóxicos. A importância advém não apenas 

do alto potencial poluidor do destino incorreto das embalagens; mas também do 

sucesso da rede de logística reversa que opera, financiada pelo setor produtor de 

agrotóxicos. A obrigatoriedade para execução da logística reversa destas embalagens 
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foi definida no estado no Paraná pela Lei Estadual 12.493/1999 e em âmbito nacional 

anteriormente à PNRS pela Lei Federal 9.974 de 2000. 

De acordo com dados do inpEV (2016), no Paraná foram coletadas 5,97 mil 

toneladas de embalagens de agrotóxicos em 2016, o que corresponde a 98% do total 

gerado no estado.   

Os dados de devolução das embalagens são obtidos com base no cadastro 

realizado quando ocorre a devolução. Esse cadastro tem a finalidade de registrar todas 

as devoluções feitas pelos usuários dos produtos, informando quanto à quantidade de 

embalagens. Tanto quem entrega as embalagens como quem as recebe assinam a 

ficha de controle, o que gera evidências para a transação. Todas as fichas de cadastro 

geradas são posteriormente enviadas ao Instituto das Águas para composição de 

banco de dados. 

No Paraná também é realizada coleta de produtos clorados com uso proibido 

(BHC) e de produtos vencidos. A coleta é realizada utilizando a mesma rede de 

devolução de embalagens de agrotóxicos em parceria entre o Governo do Estado e o 

inpEV, em que os produtores rurais podem entregar produtos estocados nas 

propriedades nos postos e centrais de recebimento. De acordo com o Instituto das 

Águas do Paraná até meados de 2017 foram entregues cerca de 2.700 toneladas de 

produtos por 2.600 produtores. 

O diagnóstico do gerenciamento dos resíduos de embalagens de agrotóxicos é 

complementado no item referente à Logística Reversa, pois está contemplado com o 

Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de Embalagens de 

Agrotóxicos. 

 Embalagens de Fertilizantes 

No caso das embalagens de fertilizantes, a estimativa de geração foi realizada a 

partir das considerações do Diagnóstico de Resíduos Sólidos do Setor Agrossilvopastil 

de 2013 elaborado pelo IPEA, no qual foram consideradas como principais embalagens 

geradas pelo setor as sacarias com capacidade para 50 kg e bigbags para 1,5 t e o 

consumo de fertilizantes no Brasil como sendo de 75 kg/ha plantado. De acordo com 
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IPEA o consumo de fertilizantes ocorre principalmente nas culturas de soja, cana-de-

açúcar, milho, café e algodão, chegando a 80% do total consumido no país. 

A partir destes dados e das informações de área plantada para as principais 

culturas consumidoras de fertilizantes do estado: soja, milho e cana de açúcar, foram 

estimadas as quantidades de embalagens geradas, conforme apresentado no Quadro 

281. Considerando que metade do fertilizante consumido é comercializado em sacos 

para 50 kg e a outra metade em bigbags de 1,5 t, a geração total dessas embalagens 

chega a mais de 6 milhões de unidades ao ano. 

Quadro 281: Estimativa de geração de embalagens de fertilizantes. 

Cultura 
Área Plantada 

(há) 
Consumo 

Fertilizantes (kg) 

Embalagens (unidades) 

Sacos de 50kg BigBag de 1,5t 

Soja 5.005.109,00 375.383.175,00 3.753.831,75 1.668,37 

Milho 2.671.503,17 200.362.737,50 2.003.627,38 890,50 

Cana-de-Açúcar 652.811,17 48.960.837,50 489.608,38 217,60 

TOTAL 8.329.423,33 624.706.750,00 6.247.067,50 2.776,47 

Total de Embalagens 6.249.843,97 

Existem ainda outras tipologias de embalagens de fertilizantes, principalmente 

em polietileno de alta densidade e polipropileno, porém para estes tipos de embalagens 

não foram encontradas referências de geração. De qualquer forma, é notável a geração 

de embalagens de fertilizantes no estado, para as quais deve-se dar destinação 

adequada, pois apesar de não serem classificadas como resíduos perigosos, devem 

ser destinadas adequadamente. 

Além das sacarias e bigbags de fertilizantes existem também aquelas de 

armazenamento de sementes, o que aumenta consideravelmente o quantitativo de 

geração deste tipo de resíduo no meio rural. As embalagens de fertilizantes são 

consideradas como resíduos não perigosos, já para o caso das embalagens de 

sementes estão sendo realizados estudos para classificação daquelas que armazenam 

sementes tratadas, que podem estar contaminadas com os defensivos utilizados no 

tratamento das sementes. 
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 Insumos Veterinários 

Para os resíduos de insumos veterinários, embalagens de medicamentos e 

acessórios, como seringas e agulhas, não existem estimativas de geração, apesar 

destes serem gerados em quantidade expressiva, uma vez que o Paraná conta com 

grande rebanho.  

A legislação estadual, desde 2015, determina o registro obrigatório de 

estabelecimentos que comercializam, distribuem ou armazenam produtos de uso 

veterinário de natureza farmacêutica ou biológica. Estabelece ainda a obrigatoriedade 

de apresentação de relatório de compra, venda e estoque destes produtos, bem como 

o registro de comercialização em sistema informatizado ou outros meio definido pela 

ADAPAR. 

Porém, atualmente a ADAPAR conta apenas com o registro dos 

estabelecimentos, não tendo sistema informatizado ou outros disponível para que os 

empreendimentos apresentem seus relatórios de comercialização. Atualmente, 

registrados junto à ADAPAR como comerciantes, armazenadores e/ou distribuidores de 

produtos de uso veterinário, são 2.323 estabelecimentos, distribuídos no estado 

conforme apresentado no mapa da Figura 163. 
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Figura 163: Distribuição de estabelecimentos comerciantes, armazenadores e/ou 
distribuidores de produtos veterinários registrados junto à ADAPAR. 

Para ilustrar o volume de geração destes resíduos no estado, uma vez que não 

existe banco de dados sobre estes resíduos, foi estimada a geração de embalagens de 

vacina contra a febre aftosa a parir de informações e critérios utilizados pelo IPEA para 

elaboração do Relatório Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do Setor Agrossilvopastoril 

de 2013. 

Para estimar a geração dessas embalagens foi considerada a realização de 

duas (02) vacinações ao ano, aplicando 5 ml de medicamento em cada bovino, 

embalagens de vacina com capacidade para 250 ml e rebanho estadual de 9.297.266 
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bovinos, chegando a geração de cerca de 370.000 embalagens de vacina contra febre 

aftosa ao ano. Esta estimativa serve para demonstrar a significância desta tipologia de 

resíduos no meio rural, a qual ainda não possui nenhum tipo de controle e fiscalização 

quanto a sua destinação final. 

Agroindústrias Associadas 

No levantamento de atividades geradoras de RSA foram identificadas 1.252 

agroindústrias geradoras de RSA licenciadas no estado. Sabe-se que este número não 

corresponde ao total de atividades existentes, porém é um bom indicativo quanto ao 

tipo e distribuição no território estadual. 

Para caracterizar os resíduos gerados por estas agroindústrias foram 

consultados os dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos de 2016 

disponibilizado pelo IAP, com ano base das informações em 2015. O inventário é 

composto por informações dos empreendimentos licenciados que declaram a geração 

e destinação dos resíduos gerados nas suas atividades, porém, como será 

apresentado, poucos empreendimentos vem respondendo ao Inventário. 

A relação e o número de agroindústrias respondentes ao inventário em 2016 

estão apresentadas no Quadro 282, classificadas por porte conforme classificação do 

IAP. Apenas trinte e três (33) agroindústrias responderam ao inventário em 2015, treze 

(13) delas são de abate de aves, seguido por oito (8) empreendimentos de 

recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas, que juntos 

somam 64% das agroindústrias respondentes.  

Quadro 282: Agroindústrias respondentes ao Inventário de Resíduos de 2016. 

Agroindústrias Respondentes ao 
Inventário 

Porte 

Excepcional Grande Médio  Pequeno  Total 

Abatedouros + Fabrica de embutidos e 
defumados 

1 
   

1 

Abatedouros de aves 10 3 0 0 13 

Abatedouros de bovinos 
    

0 

Abatedouros de outros animais 
    

0 

Abatedouros de suínos 2 
   

2 

Abatedouros mistos (bovinos, suínos, ovinos) 
    

0 
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Agroindústrias Respondentes ao 
Inventário 

Porte 

Excepcional Grande Médio  Pequeno  Total 

Beneficiamento e Armazenamento de 
Produtos Agrícolas  

3 4 1 8 

Ervateira 
 

1 
  

1 

Fabricação de farinha de Mandioca/Fecularia 1 
 

3 
 

4 

Fabricação de Produtos da Carne/ Embutidos 
e Defumados   

1 
 

1 

Fabricação de produtos e subprodutos do 
milho  

1 
  

1 

Picador Individual de Madeira 
    

0 

Produção de pintos de um dia 
  

1 
 

1 

Serraria 
  

1 
 

1 

Torrefação e empacotamento de café 
    

0 

Transbordo e Armazenamento de Cereais 
    

0 

Unidade de Classificação de Ovos 
    

0 

Unidade de processamento de mel 
    

0 

TOTAL 14 8 10 1 33 

% 42% 24% 30% 3% 100% 

Fonte: Inventário IAP, 2016. 

O Quadro 283 apresenta o número de licenças encontradas e o número de 

respondentes ao inventário por tipo de atividade agrupada. Apesar de a atividade de 

Produção de pintos de um dia ter apresentado uma relação de 50%, este percentual 

representa um (01) empreendimento respondente de dois (02) licenciados. Já o maior 

número de inventários é referente a atividade de abate de animais, com dezesseis (16) 

inventários correspondendo a 17% dos licenciados. A agroindústria mais representativa 

do estado relacionada com o manejo e beneficiamento de produtos agrícolas teve 

apenas nove (09) empreendimentos com inventários apresentados, representando 

cerca de 1% dos empreendimentos licenciados. 

Quadro 283: Relação entre agroindustrias licenciadas e respondentes ao inventário. 

Agroindústrias Geradoras de RSA 
Total 

 Licenças Inventário % 

Produção de pintos de um dia 2 1 50% 

Abatedouros 96 16 17% 

Fabricação de farinha de Mandioca/Fecularia 45 4 9% 
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Agroindústrias Geradoras de RSA 
Total 

 Licenças Inventário % 

Ervateira 32 1 3% 

Transbordo, Armazenamento e Beneficiamento de Produtos Agríc. 763 9 1% 

Fabricação de Produtos da Carne/ Embutidos e Defumados 95 1 1% 

Serraria/Picador de Madeira 192 1 1% 

Unidade de Classificação de Ovos 8 0 0% 

Unidade de processamento de mel 19 0 0% 

TOTAL 1252 33 3% 

O Gráfico 79 apresenta a relação percentual entre empreendimentos licenciados 

e respondentes ao inventário por porte, com 64% dos empreendimentos de porte 

excepcional respondendo ao inventário, 6% dos de grande porte, 2% de pequeno porte 

e menos de 1% dos empreendimentos de pequeno porte. 

 

Gráfico 79: Relação percentual entre agroindústrias licenciadas e respondentes ao 
inventario por porte do empreendimento. 

Fonte: Inventario IAP, 2016 e 2017. 

A maior representatividade no inventário são de empreendimentos de porte 

excepcional com 42%, enquanto esses empreendimentos representam apenas 2% das 

agroindústrias licenciadas. Já os empreendimentos de pequeno porte representam 

51% dos licenciados com apenas 3% respondendo ao inventário. Do total das 

agroindústrias licenciadas, apenas 3% responderam ao inventário, conforme 

apresentado no Quadro 284. 
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Quadro 284: Quantidade de agroindústrias licenciadas e respondentes ao Inventário. 

Agroindústrias Geradoras de 
RSA 

Porte 
TOTAL 

Excepcional Grande Médio Pequeno 

Licenciadas 
Quantidade 22 138 451 641 1252 

% do total 2% 11% 36% 51% 100% 

Respondentes ao 
Inventário 

Quantidade 14 8 10 1 33 

% do total 42% 24% 30% 3% 3% 

Fonte: Inventario IAP, 2016 e 2017. 

Quanto a tipologia de resíduos gerados nos empreendimentos declarantes, foi 

realizada classificação dos resíduos em Perigosos (Classe I) e Não Perigosos (Classe 

II), conforme NBR 10.004/2004 a partir da classificação dada pelo Anexo II da 

resolução CONAMA 313/2002. O Quadro 285 apresenta a quantidade de resíduos por 

classe gerada nos empreendimentos declarantes, com 99,91% dos resíduos sendo 

classificados como Classe II. Totalizando cerca de 300.000 toneladas ao ano, 

considerando apenas os trinta e três (33) empreendimentos respondentes ao 

inventário. 

Quadro 285: Quantidade de RSA por Classe gerados nas agroindústrias declarantes ao 
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos de 2016. 

Classe de Resíduos 
Quantidade gerada 

t/ano 
% 

Perigosos - Classe I 285,66 0,09% 

Não Perigosos - Classe II 323.245,21 99,91% 

TOTAL 323.530,87 100% 

Fonte: Inventário IAP, 2016. 

Para os Resíduos Classe I – Perigosos, a maior quantidade refere-se a óleo 

usado representando 44% do total gerado, seguido de estopas contaminadas, outros 

resíduos perigosos não especificados, resíduos classificados como de serviços de 

saúde, resíduos de separador de água e óleo, lâmpadas, EPI contaminados, latas de 

tinta e embalagens de óleo usado. O Quadro 286 e Gráfico 80 apresentam a geração 

dos resíduos perigosos por tipo de resíduo indicado pelo empreendedor no Inventário. 
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Quadro 286: Caracterização e geração dos resíduos Classe I de empreendimentos geradores 
de RSA respondentes ao Inventário Estadual de Resíduos Sólidos em 2016. 

Classe I - Perigosos 

Tipo de Resíduo 
Quantidade gerada 

(t/ano) 
% 

Óleo usado 123,30 43% 

Estopas contaminadas 72,70 25% 

Outros resíduos perigosos 35,74 13% 

Resíduos de saúde 17,80 6% 

Resíduos de separador de água e óleo 12,50 4% 

Lâmpadas 9,10 3% 

EPI contaminado 8,52 3% 

Latas de tinta 5,00 2% 

Embalagem de óleo usado 1,00 0% 

Fonte: Inventário IAP, 2016. 

 

Gráfico 80: Caracterização e geração dos resíduos Classe I de empreendimentos 
geradores de RSA respondentes ao Inventário Estadual. 

Fonte: Inventário IAP, 2016. 

Dentre os Resíduos Classe II – Não Perigosos, a maior quantidade refere-se a 

resíduos orgânicos gerados no processo representando 71,90% do total de resíduos 

Classe II. O Quadro 287 e o Gráfico 81 apresentam a distribuição dos resíduos não 

perigosos por tipo de resíduo conforme classificação da Resolução CONAMA 

313/2002. 
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Quadro 287: Caracterização e geração dos resíduos Classe II de empreendimentos geradores 
de RSA respondentes ao Inventário de resíduos em 2016. 

Classe II - Não Perigosos 

Tipo de Resíduo 
Quantidade gerada 

(t/ano) 
% 

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

232.401,59 71,90% 

Resíduos de estações de tratamento de efluentes 72.154,62 22,32% 

Recicláveis (papel, papelão, plástico, metal) 8.472,19 2,62% 

Cinzas de caldeira 4.438,82 1,37% 

Outros resíduos não perigosos 2.590,00 0,80% 

Resíduos de madeira contendo substâncias não 
tóxicas 

1.924,65 0,60% 

Resíduos de varrição de fábrica 713,20 0,22% 

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

305,00 0,09% 

Bombonas plásticas não contaminadas 242,04 0,07% 

Resíduos de restaurante (restos de alimentos) 3,10 0,00% 

Fonte: Inventario IAP, 2016. 

 

Gráfico 81: Caracterização e geração dos resíduos Classe II de empreendimentos 
geradores de RSA respondentes ao Inventário. 

Fonte: Inventario IAP, 2016. 

A partir dos dados de geração de resíduos apresentado no Inventário, foi 

calculada a média de geração de cada classe de resíduo por tipo de atividade 

agroindustrial, conforme apresentado no Quadro 288. Os empreendimentos com a 
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maior média de geração de resíduos são os abatedouros com aproximadamente 

21.000 toneladas de resíduos Classe II ao ano por empreendimento, porém como pode 

ser observado no Quadro 283, treze (13) dos dezesseis (16) abatedouros respondentes 

ao inventário são de porte excepcional, ou seja, geram volume bastante superior de 

resíduos quando comparado com empreendimentos de pequeno e médio porte, que 

representam a grande maioria de abatedouros licenciados, noventa e seis (96) no total. 

Quadro 288: Média de geração de resíduos Classe I e Classe II por tipo de empreendimento 
segundo dados do Inventário de Resíduos de 2016. 

Tipo de empreendimento 
Quantidade 

de 
empreend. 

Resíduos gerados 
(t/ano) 

Média de geração 
(t/ano) 

Não 
perigoso 

Perigoso 
Não 

perigoso 
Perigoso 

Abatedouros 16 334.946,82 138,46 20.934,18 8,65 

Ervateira 1 3.530,76 1,55 3.530,76 1,55 

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

4 4.510,97 0,98 1.127,74 0,25 

Produção de pintos de um dia 1 974,23 0,66 974,23 0,66 

Serrarias 1 170,00 - 170,00 - 

Beneficiamento de Produtos Agrícolas 9 2.007,71 133,97 223,08 14,89 

Fabricação de Produtos da Carne/ 
Embutidos e Defumados 

1 34,36 1,53 34,36 1,53 

Total 33 346.174,85 277,15 10.490,15 8,40 

Além da análise dos dados apresentados no Inventário Estadual de Resíduos 

Sólidos do IAP, foram consultadas as informações do Cadastro Técnico Federal do 

IBAMA, em que as atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos 

ambientais são obrigadas a realizar o registro de suas atividades e declarar a geração 

de resíduos. O ano base do banco de dados do CTF consultado para o PERS/PR é 

2016.  

O CTF apresenta apenas a atividade exercida pelo empreendimento, os tipos e 

quantidades de resíduos gerados, não informa o município de localização e o porte do 

empreendimento, o que dificulta a comparação com os dados apresentados pelo 

Inventário Estadual de Resíduos do IAP. Mesmo assim, é importante base de 

informações a ser considerada, uma vez que apresenta uma quantidade de 

respondentes bastante superior quando comparado ao Inventário Estadual; enquanto o 

Inventário Estadual apresenta dados de trinta e três (33) agroindústrias geradoras de 
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RSA, o CTF apresenta dados de quatrocentos e quarenta e um (441) 

empreendimentos desta categoria. 

Quanto as atividades respondentes ao CTF, foram identificados 

empreendimentos de beneficiamento de produtos agrícolas, abatedouros e serrarias. O 

Quadro 289 apresenta a quantidade de empreendimentos respondentes por tipo de 

atividade e o Gráfico 82 apresenta a distribuição percentual, com 73% dos 

empreendimentos sendo de beneficiamento de produtos agrícolas. 

Quadro 289: Quantidade de empreendimentos por tipo de atividade respondentes ao CTF em 
2016. 

Atividades Quantidade 

Beneficiamento de Produtos Agrícolas 320 

Serrarias 64 

Abatedouros 57 

Total 441 

 

Gráfico 82: Distribuição percentual de agroindústrias geradoras de RSA respondentes ao 
CTF em 2016. 

O Quadro 290 apresenta o total de resíduos declarados no CTF em 2016 por 

agroindústrias geradoras de RSA, detalhados por classe de resíduo, chegando a cerca 

de 500.000 toneladas de resíduos, sendo 99,6% de resíduos Classe II – Não 

Perigosos. Resultado semelhante ao encontrado a partir dos dados do Inventário do 

IAP. 
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Quadro 290: Quantidade de resíduos declarados no CTF por agroindústrias geradoras de RSA. 

Classe de Resíduos 
Quantidade Gerada 

(t/ano) 
% 

Perigosos - Classe I 2.029,81 0,40% 

Não Perigosos - Classe II 500.758,15 99,60% 

TOTAL 502.787,96 100% 

Fonte: Cadastro Técnico Federal IBAMA, 2016. 

O Quadro 291 e o Gráfico 83 apresentam os principais resíduos perigosos 

(Classe I) gerados pelo conjuntos de agroindústrias respondentes ao CTF em 2016, 

enquanto o Quadro 292 e o Gráfico 84 apresentam os principais resíduos não 

perigosos (Classe II). 

Para os resíduos Classe I, como apresentado a seguir, a maior geração diz 

respeito a óleos lubrificantes, seguidos de resíduos em geral contaminados com 

substâncias perigosas.  

Quadro 291: Principais resíduos Classe I de acordo com CTF. 

Resíduos Perigosos 
Quantidade 

(t/ano) 
% 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação usado 469,75 23% 

Vidro, plástico e madeira contaminados 354,59 17% 

Serragens e resíduos de madeira contaminados 204,57 10% 

Cinzas de caldeiras contendo substâncias perigosas 138,04 7% 

Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 129,56 6% 
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Gráfico 83: Distribuição percentual de tipos de resíduos Classe I de acordo com CTF. 

Para os resíduos Classe II a principal geração é de lodos de estações de 

tratamento de efluentes, seguido de resíduos de madeira e de resíduos de tecidos 

anatômicos (sebo, ossos, vísceras, soro) e resíduos orgânicos de processo. 

Quadro 292: Principais resíduos Classe II de acordo com CTF. 

Resíduos Não Perigosos 
Quantidade 

(t/ano) 
% 

Lodos do tratamento local de efluentes 115.637,71 23% 

Resíduos do descasque da madeira 109.848,47 22% 

Resíduos de tecidos anatômicos e orgânicos de processo 82.209,12 16% 

Materiais Recicláveis (papel, vidro, plástico, metal) 34.989,36 7% 

Materiais impróprios para consumo ou processamento 28.042,12 6% 

Resíduos de tecidos vegetais 22.861,63 5% 
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Gráfico 84: Distribuição percentual de tipos de resíduos Classe II de acordo com CTF. 

A partir dos dados de geração dos respondentes ao CTF obteve-se a média de 

geração de resíduos Perigosos e Não Perigosos por tipo de atividade. Como o CTF 

não apresenta classificação por porte de empreendimentos, não foi possível encontrar 

médias específicas para cada porte. O Quadro 293 apresenta as médias de geração 

encontradas a partir dos dados do CTF. 

Quadro 293: Média de geração de resíduos por classe e por tipo de atividade de acordo com 
dados do CTF. 

Atividade 
Nº de 

Respondentes 
CTF 

Média de Geração (t/ano) 

Não Perigoso Perigoso 

Beneficiamento de produtos agrícolas 320 462,69 2,60 

Abatedouros 57 4.118,30 7,45 

Serrarias 64 1.843,03 12,09 

A partir dos dados médios de geração de resíduos por tipo de empreendimento, 

obtidos a partir do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do IAP e do CTF do 

IBAMA, foram estimadas as gerações de resíduos Perigosos e Não Perigosos para 

todas as agroindústrias geradoras de RSA licenciadas no estado.  

O Quadro 294 apresenta os dados médios de geração por tipo de atividade 

obtidos pelo Inventário Estadual e pelo CTF. É possível observar que foram 

encontradas grandes variações entre as médias do Inventário e do CTF para as 

mesmas atividades, tanto para geração de resíduos perigosos como não perigosos, 
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isso deve principalmente pelo porte e número de empreendimentos respondentes ao 

Inventário. O Quadro 295 apresenta de forma resumida o número de respondentes ao 

Inventário por porte e ao CTF e número total de empreendimentos por atividade. 

Quadro 294: Comparativo entre as médias de geração de resíduos do Inventário e do CTF. 

Agroindústrias Geradoras de RSA 

INVENTÁRIO CTF 

Média Geração (t/ano) Média Geração (t/ano) 

Não 
Perigosos 

Perigosos 
Não 

Perigosos 
Perigosos 

Transbordo, Armazenamento e 
Beneficiamento de Produtos Agrícolas 

223,08 14,89 462,69 2,60 

Serraria/Picador de Madeira 170,00 - 4.118,30 7,45 

Abatedouros 20.934,18 8,65 1.843,03 12,09 

Fabricação de Produtos da Carne/ 
Embutidos e Defumados 

34,36 1,53 
  

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

1.127,74 0,25 
  

Ervateira 3.530,76 1,55 
  

Produção de pintos de um dia 974,23 0,66 
  

 

Quadro 295: Comparativo entre respondentes ao Inventário, ao CTF e empreendimentos 
licenciados. 

Agroindústrias Geradoras de RSA 
Nº de Inventários Nº de 

CTF 
Total 

Licenças Excep. Grande Médio Pequ. Total 

Transbordo, Armazenamento e 
Beneficiamento de Produtos Agrícolas 

0 4 4 1 9 320 763 

Serraria/Picador de Madeira 0 0 1 0 1 57 192 

Abatedouros 13 3 0 0 16 64 96 

Fabricação de Produtos da Carne/ 
Embutidos e Defumados 

0 0 1 0 1 
 

95 

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

1 0 3 0 4 
 

45 

Ervateira 0 1 0 0 1 
 

32 

Produção de pintos de um dia 0 0 1 0 1 
 

2 

Unidade de processamento de mel 0 0 0 0 0  19 

Unidade de Classificação de Ovos 0 0 0 0 0  8 

Total 14 8 10 1 33 441 
1252 

Total de Licenças por porte 22 138 451 641 
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Como houve grande variação nos dados médios de geração entre Inventário e 

CTF para as atividades que tinham respondentes em ambos os bancos de dados, 

optou-se por utilizar os dados apresentados no CTF para os empreendimentos 

representados, uma vez que a quantidade de respondentes é bastante superior ao 

Inventário, com exceção dos abatedouros. Neste caso foram usados tanto dados do 

CTF quanto dados do Inventário, pois dos dezesseis (16) respondentes ao Inventário 

do IAP, treze (13) são de porte excepcional e três (03) são de grande porte, sendo que 

existem quatorze (14) abatedouros de porte excepcional licenciados no estado e dez 

(10) de grande porte. 

Portanto para os abatedouros, foram utilizados os dados médios obtidos no 

inventário para estimar a geração de abatedouros de portes excepcional e grande e os 

dados médios do CTF para estimar a geração dos abatedouros de médio e pequeno 

porte. Para as atividades relacionadas ao beneficiamento de produtos agrícolas e 

serrarias, foram usadas somente as médias de geração do CTF para estimar a geração 

do total de empreendimentos licenciados. Para as demais atividades, sem 

representação no CTF foram usados os dados médios do Inventário IAP. 

Para as unidades de Processamento de Mel, dezenove (19) licenciadas, e de 

Classificação de Ovos, oito (08) licenciadas, não foram realizadas estimativas de 

geração, pois não apresentaram dados de geração no Inventário IAP ou CTF.  

A estimativa de geração de resíduos para o total de agroindústrias geradoras de 

RSA licenciadas no estado está apresentada no Quadro 296, chegando a 

aproximadamente dois (02) milhões de toneladas de resíduos Classe II – Não 

Perigosos e cerca de 5.000 toneladas de resíduos Classe I – Perigosos.  

Quadro 296: Estimativa de geração de RSA em agroindústrias licenciadas no Paraná. 

Agroindústrias Geradoras de RSA 
Nº de 

Empreend. 

Estimativa Geração Total 
(t/ano) Total (t/ano) % 

Classe II Classe I 

Serraria/Picador de Madeira 192 790.713,67 1.430,43 792.144,10 40,6% 

Abatedouros 96 635.118,03 1.160,49 636.278,52 32,6% 

Transbordo, Armazenamento e 
Beneficiamento de Produtos Agrícolas 

763 353.033,97 1.982,56 355.016,53 18,2% 

Ervateira 32 112.984,32 49,6 113.033,92 5,8% 
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Agroindústrias Geradoras de RSA 
Nº de 

Empreend. 

Estimativa Geração Total 
(t/ano) Total (t/ano) % 

Classe II Classe I 

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

45 50.748,41 11,03 50.759,44 2,6% 

Fabricação de Produtos da Carne/ 
Embutidos e Defumados 

95 3.264,20 145,35 3.409,55 0,2% 

Produção de pintos de um dia 2 1.948,46 1,32 1.949,78 0,1% 

Total 1225 1.947.811,06 4.780,78 1.952.591,84 
 

% 
 

99,8% 0,2% 
  

As serrarias, não representam a atividade com maior número de 

empreendimentos licenciados, mas são as maiores geradoras de resíduos, seguidas 

pelos abatedouros, que configuram-se como grandes geradores de resíduos Classe II. 

Os empreendimentos de Transporte, Armazenamento e Beneficiamento de Produtos 

Agrícolas apresentam o maior número de empreendimentos licenciados, porém não 

são grandes geradores de resíduos, uma vez que suas atividades de beneficiamento 

são bastante simplificadas. 

As estimativas de geração até aqui apresentadas consideraram as 

agroindústrias licenciadas no estado, porém sabe-se que nem todos os 

empreendimentos existentes estão adequados quanto ao licenciamento ambiental. 

Desta forma, para suprir esta lacuna e estimar a geração de RSA considerando todas 

as agroindústrias existentes no estado, buscou-se informações de junto à Relação 

Anual de Informações Sociais - RAIS disponibilizada pelo Ministério do Trabalho 

através do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho – PDET que 

disponibilizada dados de todos os empreendimentos cadastrados. O cadastro fornece 

dados por município, com a tipologia de atividade desenvolvida a partir da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e número de funcionários de 

cada empreendimento cadastrado. 

Na RAIS foram encontrados 2.268 empreendimentos considerados como 

geradores de RSA: serrarias; abatedouros; unidades de transbordo, armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas; atividades pós colheita (ervateiras e afins); 

fabricação de farinha de mandioca (fecularias); fabricação de produtos da carne 

(embutidos e defumados). No levantamento de empreendimentos licenciados foram 
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encontradas 1.252 licenças, uma diferença de 1.016 empreendimentos existentes e 

não licenciados no estado. 

Os empreendimentos encontrados na RAIS foram classificados por porte, 

considerando empreendimentos de pequeno porte aqueles com até nove (09) 

funcionários, de médio porte aqueles entre dez (10) e quarenta e nove (49) 

funcionários, de grande porte entre 50 e 249 e de porte excepcional aqueles com mais 

de duzentos e cinquenta (250) funcionários. O Quadro 297 apresenta a quantidade de 

empreendimentos por porte e tipo de atividade. 

Quadro 297: Agroindústrias geradoras de RSA existentes no estado de acordo. 

Atividade 
Quantidade de empreendimentos por porte 

Total % 
Pequeno Médio Grande Excepcional 

Serraria (desdobramento de 
madeira) 

662 225 29 6 922 41% 

Abatedouros 139 50 30 44 263 12% 

Transbordo, Armazenamento e 
Beneficiamento de Produtos 
Agrícolas 

377 228 97 14 716 32% 

Atividades pós-colheita 
(ervateiras e afins) 

54 15 3 - 72 3% 

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

34 28 11 1 74 3% 

Fabricação de Produtos da 
Carne/ Embutidos e Defumados 

110 45 26 40 221 10% 

Total 1.376 591 196 105 2.268 
 

% 61% 26% 9% 5% 
  

Fonte: RAIS, 2016. 

A partir dos dados das agroindústrias existentes e dos dados médios de geração 

de resíduos, por tipo de empreendimento, obtidos através do Inventário do IAP e do 

CTF, apresentados no Quadro 294, foi feita a estimativa de geração de resíduos 

perigosos e não perigosos para o total de agroindústrias existentes no estado. O 

Quadro 298 apresenta o total estimado, chegando a 2.792.439 t/ano de resíduos. A 

quantidade de resíduos estimada para empreendimentos licenciados foi de 1.952.592 

t/ano, uma diferença de aproximadamente 840.000 toneladas. 

 



 

 

864 

 
864 

Quadro 298: Estimativa de geração de RSA para o total de agroindústrias do estado. 

Atividade 
Geração de Resíduos (t/ano) 

Classe II Classe I Total % 

Serraria (desdobramento de madeira) 1.197.417 2.166 1.199.583 43,0% 

Abatedouros 1.314.450 2.402 1.316.851 47,2% 

Transbordo, Armazenamento e 
Beneficiamento de Produtos Agrícolas 

153.783 864 154.647 5,5% 

Atividades pós-colheita (ervateiras e afins) 74.506 33 74.539 2,7% 

Fabricação de farinha de 
Mandioca/Fecularia 

40.483 9 40.492 1,5% 

Fabricação de Produtos da Carne/ 
Embutidos e Defumados 

6.056 270 6.326 0,2% 

Total 2.786.696 5.743 2.792.439 
 

% 99,8% 0,2% 
  

A maior geração de resíduos fica concentrada nas atividades madeireiras, com 

43% do total gerado, também concentra o maior número de empreendimentos com 

41% do total de agroindústrias. Em comparação com a estimativa de resíduos para 

atividades licenciadas (Quadro 296) pode-se observar que as serrarias também 

configuram como os maiores geradores, mesmo não tendo o maior número de 

empreendimentos licenciados. 

O mapa do Quadro 283 apresenta a distribuição da geração nos municípios do 

estado. É possível observar grande concentração de geração destes resíduos na 

região de Ponta Grossa (13). 
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Figura 164: Estimativa de geração de RSA para as agroindústrias existentes. 

10.9. Coleta e Transporte 

A destinação final dos resíduos gerados na agricultura, na silvicultura e na 

pecuária extensiva ocorre nas propriedades onde são gerados, não existindo transporte 

externo desses resíduos.  

Os sistemas de tratamento para dejetos gerados na pecuária intensiva estão 

localizados nas propriedades junto aos localis de criação. A destinação agrícola de 
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dejetos ocorre principalmente em propriedades do entorno próximo aos locais de 

criação, com transporte executado principalmente pelos próprios geradores ou 

recebedores dos resíduos. 

No caso das embalagens de agrotóxicos, essas são entregues pelos agricultores 

nos pontos de coleta das cooperativas, seguindo o fluxo da logística reversa 

estabelecida para esse setor.  

Os resíduos gerados nas agroindústrias são coletados e transportados por 

empresas contratadas, da mesma forma que os RSI.  

10.10. Tratamento e Disposição Final 

10.10.1. RSA Orgânicos 

Conforme citado anteriormente grande parte dos resíduos gerados nas 

atividades agrossilvopastoris do estado são incorporados ao solo, e servem de 

adubação para os próximos cultivos. Tem-se que a decomposição natural dos resíduos 

diretamente no solo, a fim de se obter adubo orgânico, é a principal utilização dos altos 

volumes de resíduos orgânicos gerados na agricultura. Nota-se que a referência legal 

para a incorporação de resíduos orgânicos da atividade agrícola no solo é a Lei 

Estadual 8.014, regulamentada pelo Decreto 6.120/85, que dispõe sobre a preservação 

do solo agrícola e adota outras providências. 

Notadamente, os resíduos dos plantios de soja e milho, duas das principais 

culturas cultivadas no Estado do Paraná, são propositadamente deixados no solo para 

que se realize o plantio direto sobre o solo protegido de erosão, evitando-se assim a 

aragem, outrota tradicional, para a preparação do solo. Existe um elevado potencial, 

entretanto, para o aproveitamento energético desse resíduo, embora a tecnologia atual 

não permita fazê-lo de forma economicamente viável (IPEA, 2012). Ademais, o uso 

energético não necessariamente seja mais vantajoso que outros usos alternativos, 

como cobertura do solo, adubação e nutrição animal. A casca do grão de soja, por 

exemplo, é um resíduo de alto valor nutricional para alimentação bovina e em diversos 

casos é assim destinada. 
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Para os resíduos das culturas permanentes de banana, laranja e uva, sabe-se 

que existem destinos comerciais, particularmente nas indústrias alimentícias e 

farmacêuticas, para os resíduos. Os resíduos da banana (folhas e engaço), por 

exemplo, têm sido utilizados para a produção artesanal de cordas, tapetes, chapéus, 

cestos, tecidos e papéis. Outra forma de reaproveitamento dos resíduos da banana é a 

produção de biocombustível através da conversão do açúcar em álcool por via 

fermentativa (IPEA, 2012).  

Os resíduos da laranja também já têm mercado difundido, sendo o principal uso 

como complemento para a ração animal, tendo boa aceitação por bovinos e caprinos 

(Alexandrino et al., 2007). A laranja não é comercializada apenas pelo seu suco 

(principal produto), mas também pelos seus resíduos. Este subproduto encontra valor 

comercial na produção de óleos essenciais, limonene e farelo de polpa cítrica, que 

detém diferentes aplicações na fabricação de produtos químicos e solventes, aromas e 

fragrâncias, tintas e cosméticos (Silva e Maciel, s.d.). 

Os resíduos da uva também encontram valor de mercado para consumo 

humano (tortas, barras de cereal, entre outros, segundo Loiola, 2007) e alimentação 

animal (Embrapa, 2007), além de aplicações na indústria farmacêutica (Oviedo, 2005). 

Os resíduos da silvicultura também são, na maioria das vezes, deixados no solo. 

Os resíduos de colheita florestal são, segundo Foelkel (2007), deixados no solo, pois 

detém funções notáveis em sua proteção e conservação, em sua biologia, riqueza 

mineral, umidade e na contenção dos processos erosivos. Adicionalmente, destaca-se 

o custo da coleta dessa fração de resíduos, que se não fossem deixados no solo, 

incorreriam em custos de coleta significativos cujo aproveitamento dos resíduos deveria 

minimamente cobrir. 

O mesmo ocorre para as atividades de pecuária extensiva com a incorporação 

dos dejetos animais ao solo.   

Portanto, neste item serão diagnosticados os tratamentos dados aos resíduos 

gerados na atividade de pecuária intensiva, onde existe geração concentrada de 

resíduos com elevada carga orgânica e sistemas de tratamento e disposição final 

específicos. 
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Pecuária Intensiva 

A atividade de criação de animais, como visto no item de geração, é responsável 

por significativos volumes de resíduos: dejetos e carcaças de animais mortos. Quanto 

aos dejetos, os regimes de criação são influenciadores na quantidade e necessidade 

de tratamento dos mesmos.  

Os regimes de criação podem ser basicamente divididos em regimes extensivos 

(em pastos), semi-extensivos (que conta com algum grau de confinamento, seja em 

uma época do ano ou por um período da vida do animal) e por fim os intensivos, 

realizado mediante o confinamento do animal na maior parte do tempo. 

No caso de criação extensiva, o potencial poluidor é reduzido uma vez que o 

aporte de dejetos ocorre de forma distribuída em grandes extensões de terra e, assim, 

são diretamente incorporados ao solo, contribuindo para adubação do solo e 

crescimento das pastagens utilizadas na alimentação do próprio rebanho.  

Quando o regime de criação é intensivo os dejetos gerados devem ser tratados, 

uma vez que estão concentrados. Isso é especialmente problemático nas criações de 

suínos, uma vez que estes animais geram altos volumes de dejetos e com alta taxa 

orgânica. Em função do alto custo para transporte destes resíduos, frequentemente são 

tratados em áreas próximas a geração, sendo que os sistemas são sujeitos a 

licenciamento ambiental. 

Os dejetos da criação de aves (conhecidos como camas de aves), são de 

geração localizada e normalmente são compostados no próprio empreendimento.  

Tendo como objetivo a identificação das principais destinações de resíduos 

orgânicos das atividades pecuárias confinadas no estado, foi realizado levantamento 

amostral junto ao sistema de licenciamento ambiental do Instituto Ambiental do Paraná, 

apresentado no Quadro 299. A amostra foi concentrada na emissão mais recente de 

licenças como forma de capturar os endereçamentos também mais recentes, uma vez 

que, na ausência de outras diretrizes, cabe à discricionariedade do órgão ambiental e 

da especificidade do empreendimento sob licenciamento os encaminhamentos 

cabíveis.  
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Quadro 299: Descrição e destino final para os resíduos orgânicos das atividades pecuárias 
licenciadas pelo IAP (2017). 

Atividade 
Específica 

Descrição do Resíduo Destino Final* 

Avicultura: Criação 
de Frango para 

Corte 

Fezes, urinas e estrume de animais 
(incluindo palha suja), efluentes recolhidos 

Incorporação em solo 
agrícola ou 

Infiltração no solo 

Residuos de tecidos animais 
Incorporação em solo 

agrícola 

Avicultura: 
Produção de Ovos 

Fezes, urinas e estrume de animais 
(incluindo palha suja), efluentes recolhidos 

Incorporação em solo 
agrícola 

Resíduos de tecidos animais 
Incorporação em solo 

agrícola 

Residuos urbanos e equiparados não 
anteriormente especificados 

Aterro sanitário 

Outros resíduos não anteriormente 
especificados 

Infiltração no solo ou 

Reciclagem externa 

Suinocultura: 
criação 

Fezes, urinas e estrume de animais 
(incluindo palha suja), efluentes recolhidos 

Incorporação em solo 
agrícola 

Resíduos de tecidos animais 
Incorporação em solo 

agrícola 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e 
outros resíduos provenientes de animais 

Incorporação em solo 
agrícola 

Resíduos de saneantes, desinfetantes, 
resíduos contendo metais 

Cooprocessamento em 
fornos de cimento 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, 
tais como lâmina de barbear, agulhas** 

Reciclagem externa** 

Outros produtos considerados perigosos Aterro industrial 

Lodos provenientes da lavagem e limpeza 
Incorporação em solo 

agrícola 

Bovinocultura: 
abatedouro  

Resíduos recicláveis de plástico Reciclagem externa 

Resíduos recicláveis de papel e papelão Reciclagem externa 

Resíduos metálicos Reciclagem externa 

Resíduos perigosos (veterinários, óleos e 
lubrificantes, lâmpadas e outros) 

Aterro industrial 

Resíduos de tecidos animais e orgânico de 
processo (sebo, soro, ossos, sangue, etc) 

Incorporação em solo 
agrícola / 

Comercialização para 
produção de ração animal 

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras Incorporação em solo 
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Atividade 
Específica 

Descrição do Resíduo Destino Final* 

(excluída as poeiras de caldeiras 
anbrangidas) 

agrícola 

Resíduos urbanos e equiparados, não 
anteriormente especificados 

Aterro sanitário 

* Conforme as condicionantes do IAP para o licenciamento das atividades analisadas 

** Entende-se que esse tipo de material deveria ter como destinação os tratamentos equivalentes aos 
resíduos de serviços de saúde 

De acordo com a amostra realizada, pode-se inferir as quantidades de resíduos 

inorgânicos gerados pela atividade de criação animal de suínos. Utilizando-se da base 

amostral do IAP para estimativas de geração de resíduos, obteve-se a quantidade de 

cerca de 757 t por ano na forma de materiais classificados como perigosos, por serem 

perfurocortantes ou escarificantes, tais como, agulhas e medicamentos. Importante 

destacar que tais resíduos devem ser destinados para tratamento igualmente aos 

resíduos de serviços de saúde, devido as suas características de periculosidade. 

Ainda de acordo com a amostra realizada, compreenderam-se ser as 

condicionantes-padrão relacionadas a seguir em relação aos resíduos das atividades 

investigadas. Nota-se que alguns critérios se repetem, mesmo que sob diferentes 

fraseados, pois se adequam à um porte ou especificidade da atividade sob 

licenciamento, e assim não necessariamente refletem um padrão igualmente replicável: 

 Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, 

quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos 

ambientais, deverão ser convenientemente armazenados e reutilizados no 

próprio local e/ou, encaminhados a terceiros para reutilização e/ou 

destinação final adequada, em empreendimentos e atividades 

devidamente licenciados pelo IAP para a realização dos referidos 

serviços, conforme Portaria 224/07 do IAP, sendo vedados procedimentos 

diferentes destes especificados. 

 Para utilização agrícola dos resíduos da atividade avícola deverão ser 

atendidos, no mínimo, os seguintes critérios: (a) a cama de aviário deverá 

sofrer processo de fermentação por no mínimo dez (10) dias; (b) a 

armazenagem da cama deve ser realizada em local adequado, com 

adoção de medidas que evitem a proliferação de vetores; (c) taxa de 
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aplicação no solo (quantidade/área) - deve ser calculada com base nas 

características físico-químicas do resíduo, da interpretação da análise 

química do solo e da necessidade da cultura, conforme recomendação 

agronômica; (d) fica vedada a utilização de material para substrato de 

cama de aviário com presença de resíduos de produtos químicos para 

tratamento de madeira; (e) deve-se respeitar a legislação vigente do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Instrução Normativa 

nº 25/2009, anexo 4) que permite o uso de composto de resíduos de 

origem animal e da criação de animais (cama de aves, esterco de aves ou 

de suínos), em pastagens e capineiras apenas com incorporação ao solo; 

(f) no caso de pastagens, permitir pastoreio somente após quarenta (40) 

dias depois da incorporação do fertilizante ao solo; (g) uso proibido na 

alimentação de ruminantes, armazenar em local protegido do acesso 

destes animais. 

 O uso inadequado do solo fere a Lei Estadual n° 8.014, regulamentada 

pelo Decreto nº 6.120/85, que dispõe sobre a preservação do solo 

agrícola e adota outras providências. 

 O manejo e aplicação/destinação da cama de aviário e resíduo da 

compostagem deverão seguir rigorosamente orientações agronômicas, 

sendo que é proibida a destinação e/ou comercialização da mesma para 

imóveis localizados em áreas de influência direta ou indireta em zonas de 

mananciais abastecimento público. 

 A casa de compostagem deverá ser isolada através de cercas de 

alambrado, a fim de não permitir a entrada de animais que venham a se 

alimentar das carcaças ou fazer o arraste das mesmas para fora da 

composteira. Os animais mortos deverão ser dispostos adequadamente, 

utilizando tecnologias de disposição específica. 

 Os animais mortos deverão ser dispostos adequadamente, utilizando 

tecnologias de disposição específicas. A queima a céu aberto dos animais 

mortos só é permitida: (a) em casos de epizootias, quando ocorra grande 

mortandade de animais; (b) quando for determinado o sacrifício dos 

animais pelas autoridades sanitárias competentes. 
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 Suinocultura: Para lançamento de dejeto no solo deverão ser atendidas 

as seguintes condições: (a) Parâmetros Agronômicos - pH, densidade, 

relação C/N, matéria orgânica total, nitrogênio total, P2O5 total, carbono 

total, K2O, devem ser quantificados e utilizados para fins de cálculo da 

quantidade de dejeto a ser aplicado no solo, de acordo com a 

recomendação de adubação para a cultura utilizada; (b) a concentração 

máxima de metais pesados admissíveis nos dejetos no solo, são aquelas 

de Classe de Uso Potencial I, II, III, para solos de uso intensivo e Uso 

Potencial IV, para culturas perenes, classificadas segundo os critérios, 

estabelecidos no sistema de Classificação de Terras para Disposição 

Final de Dejetos Suínos; (c) Área de Aplicação - as áreas aptas para 

utilização dos dejetos no solo, são aquelas de Classe de Uso Potencial I, 

II, III, para solos de uso intensivo e Uso Potencial IV, para culturas 

perenes, classificadas segundo os critérios, estabelecidos no sistema de 

classificação de Terras para Disposição Final de Dejetos Suínos; (d) Taxa 

de aplicação no solo (m3/ha) – deve ser calculada com base nas 

características físico-químicas dos dejetos, da interpretação da análise 

química do solo e da necessidade da cultura; (e) Taxa de aplicação 

máxima (m3/ha/ano) – É a máxima quantidade de dejetos em m3 por 

hectare de solo e por ano que pode ser aplicada ao solo. (f) para uso de 

resíduos no solo, considerar a legislação vigente do MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) n° 25/2009, anexo 4, que permite 

o uso de composto de resíduos de origem animal e da criação de animais 

(Cama de aves, esterco de aves ou de suínos), em pastagens e 

capineiras apenas com incorporação ao solo. No caso de pastagens, 

permitir pastoreio somente após quarenta (40) dias depois da 

incorporação do fertilizante ao solo. Uso proibido na alimentação de 

ruminantes, armazenar em local protegido do acesso desses animais; (g) 

efetuar manutenção periódica no sistema de conservação do solo nas 

áreas na qual serão aplicados os dejetos; (h) proibido aplicação próximo 

de residências de vizinhos e de áreas urbanas, escolares, comunidade 

etc. 
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 Para Abatedouro de Bovinos: Para a utilização agrícola de resíduos 

gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental 

específica, conforme estabelecido na  Portaria IAP N° 224/2007. 

 A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte e 

tratamento ou disposição final de resíduos sólidos, ou de disposição final 

de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 

da Lei 12.305/10, da responsabilidade por danos que vierem a ser 

provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou 

rejeitos. 

 É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de 

material. 

 São de responsabilidade do empreendedor e dos profissionais 

elaboradores dos planos de controle ambiental, a perfeita implantação, 

operacionalização e manutenção do sistema de tratamento de 

mortalidade de aves, bem como no gerenciamento dos resíduos oriundos 

da saúde animal, devendo sempre ser levado em consideração às 

avaliações técnicas, conforme apresentado no PCA. Esses resíduos, se 

dispostos de forma inadequada na natureza, podem causar poluição 

ambiental, e podem também levar à proliferação de microorganismos e 

macrovetores (moscas e besouros (cascudinhos), que estão associados à 

transmissão de inúmeras doenças ao homem e aos animais, cabendo 

comprovação científica quando solicitada por Órgão Oficial pertinente).  

Nota-se pela extensa lista de destinações e orientações para os resíduos 

oriundos das atividades de avicultura, suinocultura e abatedouros, que não há 

obrigatoriedade – sequer recomendação – de destinação da fração orgânica para 

compostagem ou biodigestão. As obrigações impostas pelo órgão ambiental para a 

atividade de suinocultura são relativas aos parâmetros mínimos que devem ser 

atingidos/cumpridos para que se possa realizar a incorporação destes em solo agrícola. 

A determinação desses parâmetros implica em algum tratamento para o caso dos 

dejetos animais, mas não de forma explícita.  
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Além da disposição no solo agrícola, foi identificada a destinação de dejetos de 

suinocultura e bovinocultura para a geração de energia a partir do biogás gerado pela 

digestão anaeróbia dos mesmos. 

A ocorrência do tratamento de resíduos orgânicos de atividades pecuárias por 

digestão anaeróbia pode ser analisado por meio dos dados sistematizados pelo 

MapBiogás do CIBiogás. Trata-se de projeto que objetiva sistematizar a operação de 

biodigestores. 

Por meio dessa base de dados, foi possível identificar que vinte e três (23) 

biodigestores estão relacionados com a atividade pecuária intensiva, conforme pode 

ser observado no Quadro 300 que apresenta a relação de biodigestores, a fonte do 

substrato, o porte da unidade e a produção média de biogás em m3/dia. 

Quadro 300: Resumo das unidades de biodigestão em operação no estado do Paraná, 
segundo dados do projeto MapBiogás do CIBiogás. 

Categoria da 
Unidade 

Fonte de 
Substrato 

Detalhamento Pequeno Médio Grande 

Agropecuária 

Bovinocultura 
de leite ou corte 

Nº de unidades 2 0 0 

Prod. méd. 
(m3/dia) 

770 0 0 

Suinocultura 

Nº de unidades 17 4 0 

Prod. méd. 
(m3/dia) 

891 5.638 0 

Como pode ser observado no quadro acima, a maior parte dos biodigestores 

cadastrados que tratam dejetos da suinocultura são de pequeno porte, e produzem em 

média 891 m3/dia de biogás. Observa-se também que da atividade agropecuária, 

apenas dois (02) biodigestores operam com dejetos de bovinocultura de leite ou corte, 

e nenhum com dejetos de aves, sendo este um mercado ainda subdesenvolvido, seja 

por questões econômicas, técnicas ou uma combinação entre ambas.  

A Figura 165 abaixo traz a localização das unidades de digestão anaeróbia 

listadas pelo CIBiogás da categoria agropecuária instalados no estado, ficando 

evidente a concentração destes na região sudoeste do Paraná. 
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Figura 165: Mapeamento das unidades de digestão anaeróbia de dejetos de animais no 
Paraná pelo MapBiogás do CIBiogás, 2017. 

Quanto à aplicação energética do biogás gerado pela digestão anaeróbia dos 

dejetos suínos, dezesseis (16) dos vinte (20) o fazem para geração de eletricidade. 

Utilizando-se dos parâmetros identificados por IPEA (2012) para a produção de 

gás metano (CH4) a partir do dejeto de cada uma das três (03) atividades pastoris 

confinadas, estima-se que o potencial de produção do gás comburente oriundo da 

digestão anaeróbia é de 1,11 bilhões de m3/ano, conforme demonstra o quadro abaixo. 

Desse notável potencial, apenas 9,1 milhões são atualmente aproveitados, com base 

nas informações do MapBiogás. 
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Quadro 301: Potencial de geração adicional de biogás por dejetos animais. 

 Suinocultura 
Bovinocultura de 

leite 
Avicultura de 

postura e corte 

Geração dejetos (t/ano) 5.389.813 24.735.276 702.649 

Coeficiente de conversão* 57,15 31,01 46,09 

Produção potencial (m3 de CH4) 308.032.318 766.931.748 32.384.639 

Produção atual (m3/ano)** 8.731.037 365.128 0 

Potencial a aproveitar 97% 100% 100% 

* Estimado por IPEA (2012) para a região Sul do Brasil. Trata-se do potencial de produção de m
3
 de CH4 pot ton. 

** Estimada de acordo com o MapBiogás, considerando-se 65% de CH4 por volume de biogás produzido 

Para as carcaças de animais mortos, a amostragem das licenças emitidas pelo 

IAP revela a indicação para a compostagem no próprio local. A queima a céu aberto 

dos animais mortos só é permitida em dois (02) casos, quais sejam: i) em casos de 

epizootias, quando ocorra grande mortandade de animais; e ii) quando for determinado 

o sacrifício dos animais pelas autoridades sanitárias competentes. 

A partir de 2017, o IAP passou a apresentar como condicionantes no processo 

de licenciamento de empreendimentos de produção animal, para destinação de 

carcaças de animais mortos, as orientações da Nota Técnica formulada pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de 2016 sobre o uso de métodos e 

tecnologias de destinação de animais mortos nas propriedades rurais.  

A Nota Técnica apresenta o resultado do projeto liderado pela Embrapa para 

desenvolvimento de Tecnologias para Destinação de Animais Mortos (TEC-DAM) a fim 

de desenvolver e validar rotas tecnológicas junto ao setor produtivo para o tratamento 

de carcaças de animais mortos nas propriedades, bem como subsidiar a normatização 

do seu transporte e destinação final. 

Indica o uso de processos de compostagem natural, compostagem acelerada, 

biodigestão anaeróbia, desidratadores e até incineradores em ocasiões de maior risco 

associado. Todos os tratamentos estudados e indicados devem ocorrer dentro da 

propriedade, uma vez que não há amparo normativo para a remoção e transporte de 

animais mortos. 
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10.10.2. RSA Inorgânicos 

Quanto ao destino dos resíduos das embalagens de agrotóxicos, recolhidos no 

sistema de logística reversa pelo Programa Campo Limpo (inpEV), tem-se a seguinte 

mecânica: i) o usuário do produto realiza a tríplice lavagem da embalagem com água 

limpa assim que a embalagem é esvaziada, usando esta água de lavagem para 

pulverização; ii) a entrega da embalagem se dá nos postos de recebimento dos 

revendedores de agrotóxicos em até um ano após a compra; iii) as embalagens são 

armazenadas nos postos em local seco e seguro; iv) o inpEV recolhe as embalagens 

vazias nos postos e encaminha para as centrais de triagem; v) nas centrais de triagem, 

as embalagens de agrotóxicos de papelão, plástico e metal são prensadas e as de 

vidro trituradas; vi) o inpEV transporta o material para indústrias recicladoras e para os 

incineradores licenciados. As embalagens plásticas são recicladas em conduítes, 

novos contenedores plásticos e outros materiais autorizados. 

A estrutura do sistema de recebimento de embalagens está baseada em 

sessenta e três (63) pontos de recebimento, sendo treze (13) centrais e cinquenta (50) 

postos. As centrais são de responsabilidade da indústria em conjunto com os 

revendedores, e os postos, são somente responsabilidade dos revendedores 

agrupados nas suas dezessete (17) associações (Quadro 302), que abrangem todas as 

regiões do estado e atingem todos os agricultores (inpEV, 2017). Outros municípios 

não atendidos com postos de recolhimento, são atendido através de coletas itinerantes 

para recolhimento de pequenos volumes. 

Quadro 302: Relação de associações de comerciantes e revendedores de agrotóxicos. 

Município Associação 

Santa Terezinha Itaipu 
Associação dos Comerciantes de Agroquímicos da Costa Oeste - 
ACCO  

Prudentópolis Associação Centro Sul de Revendedores Agroquímicos - ACESA 

São Mateus do Sul 
Associação dos Comerciantes de Defensivo do Vale do Iguaçu - 
ACODEVALI  

Cornélio Procópio 
Associação dos Distribuidores de Agroquímicos do Norte 
Paranaense - ADAN 

Cascavel 
Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas e 
Veterinários do Oeste do Paraná - ADDAV 

Guarapuava 
Associação dos Distribuidores de Defensivos do Centro Sul - 
ADDCS 
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Município Associação 

Nova Aurora 
Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Vale do 
Piquiri - ADIAVAPI 

Arapoti 
Associação dos Distribuidores de Insumos Agropecuários do Norte 
Pioneiro - ADINP 

Maringá 
Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia 
Agropecuária - ADITA 

Goioerê 
Associação Goioerense dos Revendedores de Agroquímicos - 
AGRA 

Londrina/Cambé 
Associação Norte Paranaense de Revendedores de Agroquímicos - 
ANPARA 

Laranjeiras do Sul 
Associação dos Revendedores de Agroquímicos do Centro Oeste - 
ARACO 

Palotina 
Associação Regional Oeste Paranaense de Distribuidores de 
Defensivos Agrícolas - ARDEFA 

Pato Branco 
Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sudeste do 
Paraná - ARIAS 

Campina da Lagoa Associação de Revendedores de Produtos Agroquímicos - ARPA 

Curitiba 
Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários da 
Região Metropolitana de Curitiba - ASSIPAR 

Ponta Grossa 
Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários dos 
Campos Gerais - ASSOCAMPOS 

De acordo com o ÁGUASPARANÁ, o resultado de recolhimento de todas as 

embalagens comercializadas é de cerca de 98%. Atualmente, do total das embalagens 

recolhidas anualmente, em média 90% são recicladas e somente 10% são incineradas. 

O material reciclável é destinado para quinze (15) indústrias recicladoras, sendo duas 

(02) no Paraná: a CIMFLEX Indústria e Comércio de Plásticos em Maringá, recicla 

COEX e PEAD; e a PASA – Papelão Apucaraninha em Tamarana, recicla papelão. O 

material contaminado é encaminhado para incineração em outros estados. 

A Figura 166 apresenta o recorte das regionais/associações, a localização das 

centrais e dos postos de recebimento de embalagens. 
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Figura 166: Regionais, centrais e postos de recebimento de embalagens de agrotóxicos. 

O Instituto das Águas do Paraná realiza o credenciamento dos postos de 

recebimento e das centrais de triagem, faz o acompanhamento dos serviços, além de 

participar dos programas de educação ambiental. Já o licenciamento e fiscalização dos 

postos e centrais é de responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná. 

Para os demais resíduos, principalmente sacarias, bigbags e demais 

embalagens de fertilizantes a responsabilidade pela destinação é dos produtores rurais, 



 

 

880 

 
880 

que muitas vezes reaproveitam as embalagens, ou mesmo as comercializam quando 

estas encontram-se em bom estado. Porém, outra destinação amplamente adotada 

pelos produtores rurais é a queima destes materiais, prática extremamente poluente. 

Tendo em vista a implantação de sistema de logística reversa pra estas 

embalagens em modelo similar ao estabelecido para as embalagens de agrotóxicos, a 

Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal – ABISOLO, 

em 2016, estabeleceu parceria com o inpEV para desenvolvimento e execução de 

projeto piloto para recolhimento das embalagens, no qual foi prevista a utilização da 

estrutura já disponível e do arranjo operacional do inpEV para o recolhimento legal das 

embalagens. 

O Projeto Piloto visou o recolhimento monitorado das embalagens vazias de 

Fertilizantes, Foliares, Organominerais e Orgânicos, sem exceção para o tipo de 

embalagem recebida (plástico, papel, ráfia, IBCs, etc). Um dos pontos de recolhimento 

operados no projeto foi no município de Ponta Grossa no Paraná, abrangendo os 

municípios de Ponta Grossa, Arapoti, Castro, Irati, Prudentópolis e Reserva. A partir 

dos resultados obtidos pelo projeto a ABISOLO irá programar a implementação do 

sistema de logística reversa das embalagens do setor a partir de 2018. 

Os resultados iniciais no projeto piloto não foram obtidos, porém é importante 

destacar a iniciativa do setor em avançar na destinação destas embalagens. 

Quanto aos resíduos veterinários, também não existe sistema de logística 

reversa estabelecido. Porém, algumas cooperativas agropecuárias fornecem pontos de 

entrega voluntária destes resíduos, conforme informação da Organização das 

Cooperativas do Paraná – OCEPAR. Nestes casos, os produtores rurais ou o próprio 

técnico da cooperativa levam o material aos pontos de coleta; empresas terceirizadas, 

contratadas pelas cooperativas, fazem a coleta e a destinação dos materiais.  

As principais empresas de destinação destes resíduos, de acordo com a 

Organização das Cooperativas do Paraná - OCEPAR, são a Serquip e a Atitude 

Ambiental, ambas empresas que também realizam a coleta e tratamento de resíduos 

de serviços de saúde, os quais possuem as mesmas características de periculosidades 

dos resíduos de medicamentos veterinários. Não foram informados dados quantitativos 

alcançados por estas destinações. 
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Porém, conforme relatado, apesar da iniciativa das principais cooperativas do 

estado, grande parte destes resíduos ainda são descartados de maneira irregular pelos 

produtores, são normalmente enterrados ou queimados na propriedade ou mesmo 

destinados para coleta pública como resíduos domiciliares. 

10.10.3. Agroindústrias Associadas 

O tratamento e destinação dos resíduos gerados nas agroindústrias foi 

levantado pelas informações disponibilizadas pelo IAP referente aos inventários de 

resíduos, ano base das informações de 2015, e a partir de informações fornecidas pela 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica e CIBiogás referentes à geração de 

energia a partir da digestão destes resíduos. 

A partir dos dados disponibilizados pelo IAP, foram identificadas trinta e três (33) 

indústrias, vinculadas à atividade agrossilvopastoril, para as quais foram identificadas 

as principais destinações dadas aos resíduos gerados conforme informado por cada 

respondente ao Inventário. O Quadro 303 e o Gráfico 85 apresentam as principais 

destinações, a quantidade destinada e o percentual correspondente ao total gerado 

para resíduos Classe II e o Quadro 304 e o Gráfico 86 para resíduos Classe I. 

Quadro 303: Principais destinações de RSA Classe II das agroindústrias, conforme 
informações do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de 2016. 

Tipo de 
destinação 

Quantidade 
Total 

(t/ano) 

% Principais Resíduos Destinados 

Aterro Industrial de 
Terceiros 

2.911,42 1% 

Outros resíduos não perigosos 

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

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

Aterro Municipal 30.412,03 9% 

Outros resíduos não perigosos 

Resíduos de restaurante (restos de alimentos) 

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

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

Centrifugação 47.414,74 15% 
Resíduos pastosos de estações de tratamento de 

efluentes contendo substâncias não tóxicas 
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Tipo de 
destinação 

Quantidade 
Total 

(t/ano) 

% Principais Resíduos Destinados 

Compostagem 23.535,95 7% 

Cinzas de caldeira 

Resíduos de varrição de fábrica 

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

Resíduos de estações de tratamento de efluentes 
contendo substâncias não tóxicas 

Reciclagem 8.719,30 3% Materiais Recicláveis 

Incorporação em 
solo agrícola 

5.987,12 2% 

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

Resíduos de estações de tratamento de efluentes 
contendo substâncias não tóxicas 

Ração Animal 197.235,95 61% 
Resíduos orgânicos de processo (sebo, soro, ossos, 

sangue, outros da indústria alimentícia, etc) 

Outras destinações 7.028,70 2% Outros resíduos gerados em menor quantidade 

Total 323.245,21 100% 
 

Fonte: Inventario IAP, 2016. 

 

 

Gráfico 85: Principais destinações de RSA Classe II das agroindústrias, conforme 
informações do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de 2016. 

Fonte: Inventário IAP, 2016. 

Como pode ser observado 61% dos resíduos Classe I são destinados para 

fabricação de ração animal, ou seja, são retornados como insumo de outros processos 

produtivos. Outros 10% são destinados para aterros, destacando-se que 9% dos 

resíduos são destinados para aterros municipais.  
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Quadro 304: Principais destinações de RSA Classe I das agroindústrias, conforme informações 
do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de 2016. 

Tipo de destinação 
Quantidade 

Total 
% 

Principais Resíduos 
Destinados 

Aterro industrial 
terceiros 

171,4 60% 

Estopa e papel contaminados 

Óleo usado 

Outros resíduos perigosos 

Resíduos de separador de 
água e óleo 

Re-refino de óleo 81,9 29% Óleo lubrificante usado 

Outas destinações 32,37 11% 
Outros resíduos gerados em 

menor quantidade 

Total 285,66 100% 

 Fonte: Inventario IAP, 2016. 

 

Gráfico 86: Principais destinações de RSA Classe I das agroindústrias, conforme 
informações do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de 2016. 

Fonte: Inventário IAP, 2016. 

Quanto aos resíduos Classe I, a principal destinação acontece em aterro 

industrial de terceiros e re-refino de óleo lubrificante usado. 

A localização das principais destinações utilizadas pelas agroindústrias 

respondentes ao Inventário Estadual de Resíduos está apresentada na Figura 167. As 

destinações envolvem principalmente a disposição em aterros industriais, 

compostagem, aterro sanitários e também a destinação de resíduos como insumos de 

outros processos produtivos, como para a fabricação de ração animal, destinação 

utilizada principalmente por abatedouros de aves e suínos. 
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Figura 167: Localização das principais destinações de resíduos gerados pelas 
agroindústrias que responderam ao Inventário Estadual de Resíduos do Paraná. 

Nestes municípios, principais destinadores, existem diferentes tipos de 

destinação de resíduos. Sendo a principal a destinação em aterro industrial, conforme 

pode ser observado no Quadro 305 a seguir. 
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Quadro 305: Principais tipos de destinos existentes nos municípios identificados como 
principais destinadores. 

Principais Destinadores Tipos de destinos 

Cascavel 

Aterro Industrial 

Compostagem 

Refino de óleo 

Maringá 

Aterro Industrial 

Compostagem 

Forno Industrial 

Curitiba Aterro Industrial 

Nova Esperança do Sudoeste Aterro Industrial 

Umuarama 
Incorporação em solo agrícola 

Utilização em caldeira 

Carambeí 
Fabricação de ração animal 

Aterro Industrial 

Uberlândia 
Aterro Industrial 

Incorporação em solo agrícola 

Chapecó Aterro Industrial 

A agroindústria associada à atividade da pecuária gera volumes significativos de 

resíduos orgânicos. Estes se concentram principalmente nos abatedouros, onde são 

gerados resíduos de tecidos animais e orgânicos de processo (sebo, soro, ossos, 

sangue, entre outros), além de cinzas, escórias e poeiras de caldeiras os quais tem 

como principal destino a incorporação em solo agrícola e a comercialização para 

produção de ração animal. 

No estado do Paraná, a utilização agrícola (para fins de fertilização e 

enriquecimento de solos) de resíduos gerados na atividade de matadouros requer 

autorização ambiental específica pelo órgão responsável, conforme estabelecido na 

Portaria 224/2007 do IAP. A necessidade de autorização reflete a preocupação de que 

estes resíduos, se dispostos de forma inadequada na natureza, podem causar poluição 

ambiental, além de levar à proliferação de microorganismos e macrovetores (como 

moscas e besouros), que estão associados à transmissão de inúmeras doenças ao 

homem e aos animais. Da mesma forma, torna-se terminantemente proibida a queima 

a céu aberto de qualquer tipo de material orgânico proveniente de abatedouros. 
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Quanto a agroindústria associada à atividade silvícola, tem-se no tratamento 

térmico o mais difundido. O processamento mecânico da madeira e os resíduos 

orgânicos da produção de papel e celulose, como cascas e demais resíduos da 

madeira (finos), é utilizado para a recuperação de energia por meio da queima em 

caldeiras (Ipea, 2012). Tal como se verificou no registro da Aneel, são quatorze (14) as 

unidades termelétricas no estado que utilizam esses resíduos pelo seu poder calorífico 

(Quadro 306).  

Quadro 306: Resumo das unidades de geração de energia termelétrica de biomassa no estado 
do Paraná, cadastradas junto à Aneel em novembro de 2017. 

Fonte de Combustível  

(nível 1) 

Fonte de Combustível 

(nível 2) 

Quantidade de 
Usinas 

Potência Total  
em MW 

Floresta 

Licor negro (lixívia) 1 330,00 

Resíduos florestais 
14 

(1 delas está em 
construção) 

118,43 

Ainda, a geração de energia a partir de processos de digestão anaeróbia de 

resíduos orgânicos gerados por agroindústrias do estado foi identifica a partir do 

mapeamento do MapBiogás do CIbiogás, conforme apresentado no Quadro 307, 

existindo no Paraná vinte e cinco (25) unidades de biodigestão de RSA de 

Agroindústrias. 

Quadro 307: Resumo das unidades de biodigestão em operação no estado do Paraná, 
segundo dados do projeto MapBiogás do CIBiogás. 

Categoria da 
Unidade 

Fonte de 
Substrato 

Detalhamento Pequeno Médio Grande 

Indústria 

Abatedouro de 
aves ou suínos 

Nº de unidades 2 0 0 

Prod. méd. (m
3
/dia) 2.050 0 0 

Alimentos e/ou 
bebidas 

Nº de unidades 3 12 8 

Prod. méd. (m
3
/dia) 2.140 8.061 15.192 

Como pode ser observado pelo quadro acima, a maior parte dos biodigestores 

vinculados à atividade agroindustrial tem como substrato resíduos das indústrias de 

alimentos e/ou bebidas com vinte e três (23) unidades instaladas. A Figura 168 traz a 

localização dos biodigestores relacionados às agroindústrias do estado listadas pelo 

CIBiogás. 
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Figura 168: Mapeamento das Unidades de Digestão Anaeróbia de resíduos 
Agroindustriais pelo MapBiogás do CIBiogás, 2017. 

10.11. Fluxos de Resíduos 

Os fluxos dos RSA ocorrem principalmente relacionados com a atividade 

agroindustrial associada, uma vez que para os resíduos gerados nas atividades 

primárias a destinação ocorre na própria área de produção, principalmente através da 

disposição no solo no caso da agricultura, da silvicultura e da pecuária extensiva. Na 

atividade agroindustrial associada, onde ocorre a geração de diversos tipos de 

resíduos, Classe I e Classe II, os quais devem ser destinados de forma distinta, são 
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identificados fluxos de resíduos para disposição adequada dos mesmos conforme sua 

classificação.  

Na Figura 169 é possível observar a concentração das agroindústrias geradoras 

de RSA e a localização dos principais municípios com unidades de destinação 

utilizadas pelos geradores. Desta forma, fica evidente a existência de transporte de 

resíduos entre municípios e regiões, buscando alternativas adequadas para tratamento 

dos mesmos. 
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Figura 169: Concentração da atividade agroindustrial no estado e localização das 
principais unidades de destinação de resíduos. 

Já para as embalagens de agrotóxicos, os fluxos são definidos pela estabelecida 

logística reversa. Para os demais resíduos inorgânicos e outras embalagens, não há 

fluxos claramente estabelecidos. Não há, tampouco, fluxos formais para os rejeitos e 

materiais recicláveis, muito embora estes sigam as práticas municipais. 
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10.12. Problemas Relacionados ao Manejo 

Como se fez notar pelo item de tratamento e disposição final de resíduos, o 

principal problema em relação ao manejo dos resíduos agrossilvopastoris é oriundo dos 

dejetos animais criados em confinamento, notadamente os dejetos suínos. Nota-se 

pela análise realizada via amostragem das licenças ambientais emitidas pelo IAP que 

não há obrigação ou sequer recomendação legal para aporte de dejetos suínos, 

bovinos e avícolas em biodigestores.  

Segundo MMA (2004), entretanto: “o que tem sido observado nas regiões 

produtoras é o uso de dejetos sem critério algum, extrapolando muitas vezes a 

capacidade do solo em receber esses dejetos, causando poluição do ar, das águas 

superficiais e subterrâneas, do próprio solo, e também toxidez para as plantas, uma 

vez que as mesmas não conseguem absorver a grande quantidade de nutrientes 

aplicada”. Ainda segundo o MMA (2004), a utilização adequada dos dejetos como 

fertilizante, exige estudo adequado do solo envolvendo análises físico químicas para, a 

partir de sua composição, determinar sua classe de uso e aptidão e a necessidade 

nutricional da cultura que será implantada.  

Uma das alternativas utilizadas é o uso de unidades de digestão anaeróbia na 

suinocultura, sendo apontado por diversas instituições de pesquisa como uma das 

soluções eficientes sob os pontos de vista econômico, social e ambiental, permitindo 

agregar valores à atividade, como a geração de biogás e de biofertilizante. Com tantas 

vantagens, surpreende que a adoção de plantas de digestão anaeróbia não seja ainda 

mais abrangente, uma vez que deve haver viabilidade econômica e financeira na sua 

implantação, concomitante à redução de impacto ambiental. Porém, existem ainda 

dificuldades tecnológicas e financeiras para implantação e operação destas plantas de 

biodigestão. Alguns entraves que tange o ambiente político-institucional para avanço 

desta tecnologia são apresentados no Quadro 308 a seguir.  

Quadro 308: Restrições político-institucionais para a utilização de biodigestores. 

Aspecto Especificidade Restrição 

Insumos / 
Alimentação para 
o biodigestor 

Biodigestores devem receber 
subprodutos industriais de 
natureza orgânica, tais como 
restos de milho, amido, gérmen, 
entre outros, para ter ganhos de 

Seja por falta de regulação ou 
mesmo pela falta de interpretação 
favorável da regulação vigente, 
muitos geradores industriais não 
enviam resíduos orgânicos aos 
biodigestores por compreenderem 
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Aspecto Especificidade Restrição 

escala e maior eficiência que haveria necessidade de 
licenciamento ou autorização 
especial para fazê-lo. 

Refino do biogás 
para biometano, 
aumentando o 
leque de 
aplicações 
econômicas do 
gás 

O biogás produzido nos 
biodigestores, embora tenha alta 
concentração de metano, pode 
passar por processo de refino para 
aumentar a concentração de CH4 
e geração do biometano, que tem 
possibilidades idênticas de uso ao 
GNV. Ou seja, ganha-se um leque 
maior de aplicações para o gás, 
como por exemplo o uso como 
combustível para veículos 
particulares dos colonos, para 
implementos rurais como 
empilhadeiras, e até mesmo para 
frotas de caminhões de uma 
cooperativa 

A restrição ocorre pelo fato do refino 
do biogás para o biometano 
necessitar de escala para ser viável. 
Isso demanda a conexão de vários 
biodigestores em uma planta única, 
alimentada pelos biodigestores por 
um (bio)gasoduto. Por mais que este 
(bio)gasoduto não tenha pretensões 
de distribuir gás ao público, mas sim 
alimentar a planta de refino, existe 
um impasse quanto à Legislação 
Estadual que concede o monopólio 
de distribuição de gás (sem 
especificar qual) no Paraná para a 
Compagás 

Comercialização 
da energia gerada 

Biodigestores eficientes e com 
ganhos de escala parar tratar 
resíduos orgânicos geralmente 
produzem energia em excesso do 
consumo da propriedade, 
demandando como parte fulcral da 
viabilidade do projeto a 
comercialização desse excedente 

Muito embora a Resolução Normativa 
da Aneel 482/2012 e sua revisão de 
687/2015 estabeleçam a micro e 
minigeração de energia, não permite 
a comercialização ou compensação 
da energia gerada. As alternativas de 
comercialização paralela (como para 
cooperativas independentes de 
eletrificação rural) geram o paradoxo 
de se comercializar uma energia ao 
preço mais baixo do que a adquirida 
pela rede, embora se trate da 
geração de energia limpa 

Outra situação importante é a falta de sistemas de logística reversa 

estabelecidos para destinação de embalagens de fertilizantes e sementes, assim como 

de medicamentos veterinários propiciando a destinação inadequada destes resíduos no 

meio rural. 

Quanto a destinação dos resíduos gerados nas atividades agrossilvopastoris 

incluindo as atividades agroindustriais, ficou evidente a falta de controle e fiscalização 

por parte dos órgãos ambientais do estado. Fator evidenciado pelo baixo número de 

empreendimentos licenciados e respondentes ao Inventário Estadual de Resíduos 

Sólidos, situação que dificulta o diagnóstico da geração e da destinação de resíduos. 
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10.13. Peculiaridades Regionais 

Quanto às peculiaridades regionais da geração dos resíduos agrossilvopastoris, 

tem-se destaque para os cultivos de cana-de-açúcar, milho e soja. As regiões que mais 

produzem cana-de-açúcar, cultivo que mais gera resíduos, estão concentradas no 

norte e noroeste do estado; já as principais regiões produtoras de soja e milho se 

concentram no centro do estado e à oeste. Ao se agregar por volume de resíduo de 

todas as culturas agrícolas estimadas, observa-se que existem diversos agrupamentos 

espalhados pelo estado, centralizados na mesorregião centro oriental, noroeste e 

oeste, com diversos municípios destacados nas regiões norte central e norte pioneiro. 

Quanto à silvicultura, encontram-se nichos mais concentrados de produção; 

característica distinta daquela observada para as atividades agrícolas. Os dez (10) 

maiores produtores de madeira reflorestada concentram 44,5% do total estadual, com 

destaque para os municípios de Telêmaco Borba (que sozinho representa 11,4% do 

que é gerado no Estado), General Carneiro (7,7% do total), Jaguariaíva e Tibagi (com, 

respectivamente, representações de 4,7% e 3,8% do total). 

Por fim, os rebanhos animais apresentam grande complementariedade entre os 

municípios que mais geram dejetos de diferentes culturas: Castro e Toledo, por 

exemplo, destacam-se tanto na criação de suínos como em aves e bovino de leite. No 

mapeamento da quantidade total de dejetos, torna-se clara a vocação estadual para a 

pecuária, pois são diversos os municípios que trazem altos volumes de criação, e 

consequentemente de geração de dejetos. Estes, entretanto, se espalham pelo estado 

sem uma área mais ou menos concentrada. Outro fato notável é que a região sudoeste 

do estado, que não é destaque na produção agrícola e nem silvícola, emerge como 

grande produtora de animais em criação. 

Quanto a atividade agroindustrial, identificam-se dois agrupamentos no estado: 

um deles no extremo oeste e outro na região de Ponta Grossa.  

Também ficou evidente a concentração de biodigestores para geração de 

energia a partir de resíduos de atividades agrossilvopastoris nas regiões sudoeste e 

noroeste do estado, conforme pode ser observado na Figura 170.  
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Figura 170: Localização de biodigestores. 

10.14. Aspectos Econômicos 

A destinação dos RSA gerados nas atividades de colheita de produtos agrícolas 

e silvícolas e na pecuária extensiva não apresentam custos diretos aos produtores, 

uma vez que são incorporados ao solo e servem ainda como adubação para melhoria 

do solo ajudando no aumento da produtividade das próximas safras. A geração de 
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serragem, no caso dos empreendimentos de beneficiamento de madeira, retorna em 

ganhos financeiros para a atividade com a comercialização da mesma, que pode ser 

utilizada para geração de energia. 

As criações de animais confinados demandam investimentos financeiros na 

implantação e manutenção de sistemas de tratamento de resíduos, os quais dependem 

do porte do empreendimento e tipo de tratamento adotado, podendo ainda ter 

compensações para o caso da geração de energia a partir de dejetos. 

Já na atividade agroindustrial a destinação de resíduos gera custos ao 

empreendimento dependendo do tipo de resíduos e destinação adotadas. A seguir são 

apresentados custo médio por tonelada destinada para as principais destinações 

identificadas. Os custos médios foram obtidos através de contato direto com empresas 

de destinação: 

 Disposição Final em Aterro Industrial Classe I – entre R$200,00/t e 

R$750,00/t. 

 Disposição Final em Aterro Industrial Classe II – entre R$ 150,00/t e 

R$200,00/t. 

 Compostagem - entre R$ 60,00/t e R$ 120,00/t. 

 Coprocessamento - entre R$ 400,00/t e R$ 850,00/t. 

Reciclagem – entre R$ 60,00 e R$ 550,00 

10.15. Análise Integrada 

A gestão dos resíduos sólidos agrossilvopastoris difere daquela observada para 

outras tipologias de resíduos, tais como os RSU e RSS. Nota-se, inclusive, que não há 

uma forma padrão de destinação dos resíduos das atividades de RSA. Isso ocorre por 

diversos motivos, sendo o principal deles a própria característica orgânica do resíduo 

de maior volume que compõe os RSA: o resíduo orgânico. Este resíduo é tratado no 

campo, como preconiza as recomendações legais. Não obstante, algumas atividades 

geradoras de RSA encontram volumes de produção que não podem ser incorporados 
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ao solo agrícola de forma não impactante, como é o caso dos dejetos suínos – criações 

confinadas (concentradas).  

A atividade de RSA gera resíduos de outras naturezas, porém, em quantidades 

ínfimas quando comparado ao resíduo orgânico. Trata-se de resíduos de característica 

doméstica, de saúde (fruto de tratos veterinários) e de resíduos perigosos, como é o 

caso das embalagens de agrotóxicos. Nota-se que o exemplo mais contundente de 

sucesso na implantação de esquema de logística reversa é oriundo das embalagens de 

agrotóxicos, como já explanado ao longo do texto.  

Outra forma encontrada de tratamento dos resíduos das atividades 

agrossilvopastoris é pela utilização – a mercado – de diversos “resíduos” que assim 

deixam de sê-lo, passando a ser insumo produtivo. Tal é o caso do colágeno, que 

advém da pele dos bovinos. Estas soluções mercadológicas deixam de ter no resíduo 

um problema que merece tratamento, mas sim fomentam a economia ao utilizarem 

como insumos. 

Em termos de gestão, nota-se que o setor é carente de normativas que o 

regulem de forma análoga aos demais resíduos, sendo que no mais das vezes 

observam-se diretrizes e normativas que são oriundas dos demais setores da atividade 

e acabam por contemplar os resíduos. Essa distinção é aderente à natureza dos RSA e 

não necessariamente necessita modificação, muito embora uma maior coordenação e 

harmonização entre os diversos entes correlatos aos RSA seja benéfica e possa 

fomentar ainda outras soluções mercadológicas para os resíduos que ainda não 

encontraram essa via. 

O Quadro 309, a seguir, apresenta as potencialidades e problemas relacionados 

aos Resíduos Sólidos Agrossivopastoris. 

Quadro 309: Potencialidades e Problemas relacionados aos RSA. 

POTENCIALIDADES 

Legislação definindo a obrigatoriedade da logística reversa de embalagens de agrotóxicos. 

Sistema de logística reversa de emabalagens de agrotóxicos com elevada eficiencia, 
contando com centrais e postos de coleta bem distribuídos no Estado e com coletas 
itinerantes para atendimento de pequenos produtores. 
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POTENCIALIDADES 

Possibilidade de uso dos resíduos orgânicos da agricultura e da silvicultura para adubaçao 
do solo. 

Presença forte de Cooperativas congregando grande número de produtores rurais. 

Alto potencial de geração de energia a partir dos resíduos gerados, principalmente na 
pecuária intensiva. 

Atuação da SEAB através da ADAPAR no registro de estabelecimentos comercializadores 
de insumos agrícolas e veterinários. 

Existência e forte atuação das vinculadas à SEAB: EMATER, IAPAR, CPRA. 

Legislaçao Estadual regulamentando a defesa sanitária animal, definindo como um dos 
instrumentos: o Controle da comercialização e utilização de insumos pecuários. 

PROBLEMAS 

Grande geração de embalagens de insumos ainda sem destinação ou L.R refinida: 
embalagens de sementes e fertilizantes; insumos e medicamentos veterinários. 

Inexistência de sistema de registro e controle de comercialização e estocagem de insumos 
pecuários, conforme previsto na legislação estadual. 

Não devolução de embalagens de agrotoxicos de pequenos produtores/consumidores. 

Dificuldade na destinação de carcaças de animais mortos; Falta de regulamentação sobre 
transporte de carcaças de animais para destinação. 

Destinação de grandes volumes de dejetos animais para incorporação no solo sem a 
devida fiscalização, com risco de contaminação. 

Baixo aproveitamento de dejetos para geração de energia devido a restrições político-
instituicionais para utilização de biodigestores. 

Dificuldade em diferenciar atividade industrial e atividade industrial correlata à atividade 
agrossilvopastoril. 

Baixa sinergia no tratamento de resíduos orgânicos agrossilvopastoris com orgânicos de 
outras fontes. 

Poucas unidades de tratamento e disposição final de resíduos no estado, acarretando em 
grandes distâncias no transporte de resíduos. 

Destinação de resíduos de agroindústrias em aterros municipais. 

Falta de fiscalização das clínicas veterinárias quanto a destinação de Resíduos pelo 
sistema estadual de vigilância sanitária. Apenas alguns municípios do estado realizam a 
cobrança de PGRSS e comprovantes de destinação. 
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11. RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES – RST 

11.1. Metodologia 

O levantamento de dados para elaboração do diagnóstico a respeito da gestão 

de RST no estado do Paraná contemplou consulta às licenças existentes no IAP para 

as atividades licenciáveis relacionadas à geração de RST, conforme detalhado no item 

11.7 a seguir, e foram contatadas via telefone, e-mail, site, ouvidoria e ofícios do 

Consórcio EnvEx-Engebio diversas instituições e terminais de transporte com o objetivo 

de obter informações referentes ao gerenciamento e fiscalização dos RST no Estado, 

além do levantamento de dados primários por meio dos questionários e visitas técnicas 

descritos anteriormente. 

Dentre os contatos realizados estão: coordenação da Anvisa; Departamento de 

Estradas e Rodagens – DER; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 

Infraero; Receita Federal; Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ; Ferroeste (detentora de 

consórcio ferroviário com o estado do Paraná); Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina – APPA;  Rumo ALL – América Latina Logística; Malha Sul S/A 

(detentora de consórcio ferroviário com o estado do Paraná); Cia de Desenvolvimento 

Agropecuário do Paraná - Codapar (administradora do Porto Seco de Cascavel); ELOG 

Logística Sul Ltda. (administradora dos Portos Secos de Foz do Iguaçu e Curitiba e do 

Centro Logístico e Industrial Aduaneiro de Curitiba); e Cattalini Terminais Marítimos 

Ltda. (administradora do TUP de Paranaguá). Foram obtidos Planos de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos de cinco (05) terminais, bem como informações referentes ao 

gerenciamento de resíduos via e-mail. 

O Quadro 310 a seguir, apresenta as informações obtidas que foram utilizadas 

como base da elaboração do diagnóstico da situação dos resíduos sólidos de serviços 

de transporte no Estado do Paraná. 
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Quadro 310: Dados obtidos por meio de consultas diretas às entidades. 

Entidade consultada 
Tipo de informação 

obtida 
Formato da 
informação 

Ano de 
referência dos 

dados 

Ano de 
Emissão 

Empresa Brasileira de 
Infraestrutura 

Aeroportuária – 
Infraero Afonso Pena 

Dados de composição e 
geração, coleta e 

transporte, tratamento e 
disposição final do 

Aeroporto Afonso Pena 

e-mail 2017 2018 

Empresa Brasileira de 
Infraestrutura 

Aeroportuária – 
Infraero Foz do Iguaçu 

Dados de composição e 
geração, coleta e 

transporte, tratamento e 
disposição final do 

Aeroporto de Foz do 
Iguaçu 

e-mail 2017 2018 

Empresa Brasileira de 
Infraestrutura 

Aeroportuária – 
Infraero Londrina 

Dados de composição e 
geração, coleta e 

transporte, tratamento e 
disposição final do 

Aeroporto de Londrina 

e-mail 2017 2018 

Departamento de 
Estradas e Rodagens - 

DER 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos da 
Concessionária 
Travessias de 

Guaratuba 

Cópia Digital 2016 2017 

Administração dos 
Portos de Antonina e 
Paranaguá - APPA 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do 
Porto de Paranaguá 

Cópia Digital 2015 2016 

Rumo ALL – América 
Latina Logística Malha 

Sul S/A 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do 
Terminal Paranaguá 

Cópia Digital 2014 2015 

Empresa Brasileira de 
Infraestrutura 

Aeroportuária – 
Infraero Afonso Pena 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do 
Aeroporto Internacional 

de Curitiba – Afonso 
Pena 

Cópia Digital 2012 2013 

Administração dos 
Portos de Antonina e 

Paranaguá - Appa 

Plano de 
Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do 
Porto de Antonina 

Cópia Digital 2011 2012 
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11.2. Legislação 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Lei Federal 12.305, agrupa 

os RST como aqueles originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. A mesma lei sujeita os responsáveis 

pela operação destes terminais à elaboração de PGRS, que deve contemplar os 

aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. 

Além da PNRS, outras leis, normas, decretos e resoluções versam sobre o tema 

dos RST. As principais regulamentações referentes a estes resíduos são listadas e 

sucintamente descritas a seguir no Quadro 311. 

Quadro 311: Regulamentação sobre os RST. 

Legislação Súmula 

Resolução nº 2.190 de 28 de 
julho de 2011 da Agência 
Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) 

Disciplina a prestação de serviços de retirada de resíduos de 
embarcações. 

Protocolo de Referência 
ANVISA nº 01 de 2011 

Cria diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos em 
áreas aeroportuárias e portuárias, define as responsabilidades 
dos envolvidos nas atividades relacionadas ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, incluindo o tratamento, o transporte e a 
destinação final, referenciando o disposto na Resolução ANVISA 
nº 56 de 2008. 

Decreto Federal nº 7.404 de 
23 de dezembro de 2010 

Define em seu Art. 39 que o gerenciamento de resíduos de 
serviços de transporte gerados em portos, aeroportos e 
passagens de fronteira deve observar o estabelecido nas normas 
do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), do SNVS 
(Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e do SUASA (Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária). 

Resolução ANVISA nº 72 de 
29 de dezembro de 2009 

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

Resolução ANVISA nº 56 de 
06 de agosto de 2008 

Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas sanitárias 
no gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas de portos, 
aeroportos, passagens de fronteiras e recintos alfandegados. 
Classifica os resíduos em cinco (05) grupos: 

Grupo 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; 

Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 

Grupo C: Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos; 

Grupo D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico 
ou radioativo à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 
equiparados aos resíduos domiciliares; 

Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 

Decreto Federal nº 5.940 de 
25 de outubro de 2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal direta e 
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras 
providências. 

Resolução ANVISA nº 02 de 
08 de janeiro de 2003 

Aprova o Regulamento Técnico para fiscalização e controle 
sanitário em aeroportos e aeronaves. Define o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) como o instrumento 
que define o conjunto de informações e estratégias integradas de 
gestão, destinados a normatizar os procedimentos operacionais 
de gerenciamento de resíduos sólidos, contemplando os aspectos 
referentes à geração, à segregação, ao acondicionamento, à 
identificação, à coleta, ao transporte, ao armazenamento, ao 
tratamento e à disposição final em conformidade com a legislação 
sanitária e ambiental. 

ABNT NBR 8.843:1996 

Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos: estabelece os 
procedimentos adequados ao gerenciamento dos resíduos 
sólidos e as alternativas que podem ser usadas em casos de 
emergência, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade 
do meio ambiente. Define normas para classificação, 
gerenciamento, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento 
e disposição final dos resíduos. 

Resolução CONAMA nº 04 de 
07 de dezembro de 1994 

Exige anuência prévia da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), para toda importação ou exportação de material 
radioativo. 

Resolução CONAMA nº 05 de 
05 de agosto de 1993 

(alterada pela Resolução 
CONAMA n° 358/2005) 

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos 
portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, definindo 
normas mínimas para acondicionamento, transporte, tratamento e 
disposição final desses resíduos sólidos. 

Não há regulamentações a nível estadual para os RST no Paraná, no entanto, 

destaca-se a Portaria APPA nº 297 de 10 de agosto de 2015, de nível local, que 

regulamenta as atividades de remoção de resíduos sólidos e líquidos de embarcações 
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e da faixa portuária primária do porto de Paranaguá e Antonina e define critérios para 

que essas atividades sejam executadas de forma segura e permitam melhor controle e 

fiscalização por parte da autoridade portuária. 

11.3. Atores e Responsabilidades 

Os principais atores institucionais envolvidos no gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Transporte são listados a seguir, juntamente com suas responsabilidades e 

atividades relacionadas. 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 

A Infraero gerencia cinquenta e quatro (54) aeroportos no Brasil, sendo 

transportados mais de cem (100) milhões de passageiros ao ano, o que representa 

cerca de 60% do movimento aéreo no país (Infraero, 2018). 

No Paraná são gerenciados pela INFRAERO quatro (04) aeroportos (Aeroporto 

Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais, Aeroporto Internacional de Foz do 

Iguaçu/Cataratas, Aeroporto Governador José Richa em Londrina e Aeroporto de 

Bacacheri em Curitiba) e dois TECA (nas cidades de  Foz do Iguaçu e Londrina) 

(Infraero SBCT, 2018). 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ  

A ANTAQ é uma autarquia especial, com autonomia administrativa e funcional, 

vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP. É responsável por 

regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte 

aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. Incluem-se na 

esfera de atuação da ANTAQ no Paraná os portos organizados e as instalações 

portuárias neles localizadas; os terminais de uso privado, as estações de transbordo de 

carga, as instalações portuárias públicas de pequeno porte e as instalações portuárias 

de turismo. 
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Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 

A ANTT é a Autarquia Federal responsável pela regulação das atividades de 

exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços 

de transporte terrestre, contemplando em sua esfera de atuação, entre outros: o 

transporte ferroviário de passageiros e cargas, a exploração da infra-estrutura 

ferroviária e rodoviária, o transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros, o transporte rodoviário de cargas e o transporte de cargas especiais e 

perigosas em rodovias e ferrovias. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

A ANVISA é uma autarquia sob regime especial, que está presente em todo o 

território nacional por meio das coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e 

recintos alfandegados. Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde 

da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos 

e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 

dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Através da Gerência-Geral de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras - GGPAF a ANVISA, entre outras atribuições, normatiza, 

fiscaliza e supervisiona a vigilância sanitária para o tráfego de veículos terrestres, 

aéreos, marítimos e fluviais, bem como viajantes, tripulantes e cargas. A GGPAF 

supervisiona as Coordenações e Postos de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e 

Fronteiras - PVPAF. A Coordenação de Vigilância de Portos, Aeroportos e Fronteiras - 

CVPAF do Paraná localiza-se em Curitiba. Os PVPAF no estado do Paraná, conforme 

informações do site da ANVISA localizam-se nos seguintes municípios: São José dos 

Pinhais (Aeroporto Internacional Afonso Pena); Maringá (Aeroporto Silvio Name 

Junior); Paranaguá (Porto de Paranaguá); Guaíra (Porto e Fronteira); Foz do Iguaçu 

(Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e Fronteira); Santa Helena (Porto e 

Fronteira).  

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA 

Empresa pública e Autoridade Portuária responsável pela administração e 

exploração dos portos de Paranaguá e Antonina (ambos localizados na Baía de 
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Paranaguá), criada por meio de convênio celebrado entre o Estado do Paraná e a 

União, com validade de vinte e cinco (25) anos, que vigorará até 1º janeiro de 2027, 

com possibilidade de prorrogação. A APPA conta com uma Diretoria de Meio Ambiente, 

responsável por gerenciar os Programas Ambientais do Plano de Controle Ambiental 

do Porto de Paranaguá, propor instrumentos de controle e monitoramento das 

questões ambientais, contribuir para a implantação de políticas de meio ambiente, 

entre outras atribuições. 

11.4. Instrumentos de Planejamento 

É importante citar que no setor de geração de resíduos de serviços de transporte 

no estado do Paraná, o planejamento referente ao gerenciamento de RST é executado 

no âmbito público e privado, isto é, diretamente pelas entidades que administram os 

terminais de transporte. Nos Portos de Antonina e de Paranaguá, por exemplo, a 

APPA, entidade pública responsável pela gestão dos portos, através dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de ambos os empreendimentos, apresenta as 

diretrizes a serem seguidas referentes ao manejo de RST. O mesmo ocorre no 

Aeroporto Afonso Pena, cuja INFRAERO, através do PGRS do empreendimento, 

expõe as metas, objetivos e programas destinados ao aprimoramento do 

gerenciamento dos RST gerados. 

Referente aos planos de abrangência nacional, abaixo estão descritos os que 

possuem relação com o tema: 

 Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

Dentre as metas apresentadas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012) é 

importante citar as relacionadas aos resíduos sólidos de transporte para a região sul do 

Brasil, sendo elas: 

 Adequação do tratamento de resíduos gerados nos portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira (meta de 100% em 2015, segundo versão preliminar do plano); 
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 Coleta seletiva implementada nos pontos de entrada de resíduos e 

aplicação do sistema de logística reversa, conforme legislação vigente 

(meta de 100% em 2015, segundo versão preliminar do plano); 

 Inserção das informações de quantitativo de resíduos (dados do PGRS) 

no Cadastro Técnico Federal do IBAMA (meta de 100% em 2015, 

segundo versão preliminar do plano). 

 Plano CNT de Transporte e Logística (CNT, 2014) 

De abrangência Nacional, desenvolvido pela Confederação Nacional do 

Transporte - CNT apresenta uma contribuição para a melhoria do desempenho e da 

integração dos sistemas de transporte do Brasil. O Plano dá um panorama das 

diversas modalidades de transporte e apresenta projetos, identificando obsolescências, 

gargalos e descontinuidades na infraestrutura de transportes nacional. Ainda são feitas 

recomendações para a sua adequação e ampliação. O Plano apresenta um panorama 

geral da infraestrutura de transportes multimodais do Paraná, contando com dados de 

cargas movimentadas, número de terminais e passageiros transportados. Os dados 

contíguos no Plano contribuem para o levantamento de atores envolvidos com a 

geração e o gerenciamento dos RST e para a identificação das potenciais ampliações e 

modificações da rede de infraestrutura existente, o que vem a refletir nos RST quanto à 

sua geração e distribuição. 

11.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

No Estado do Paraná, os RST são gerenciados pelas entidades responsáveis 

pelos terminais. De maneira que, as ações referentes ao manejo dos RST são 

especificadas dentro dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de cada 

empreendimento. 

A seguir, destacam-se os programas e ações de abrangência nacional que 

possuem relação com o tema: 
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Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da INFRAERO 

A Política Ambiental da Infraero e o seu programa de gerenciamento de resíduos 

sólidos possuem como objetivo o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 

gerados nos aeroportos, em consonância com a legislação vigente. As ações 

desenvolvidas no âmbito do programa são: Elaboração e implementação de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em conformidade com o preconizado na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e de acordo com a RDC 56/2008 ANVISA; Utilização da 

Coleta Seletiva, conforme Decreto 5.940/2006; busca contínua das melhores 

alternativas de tratamento e destinação final de resíduos, como a autoclavagem de 

resíduos do grupo A (risco biológico). Segundo a INFRAERO, atualmente 100% dos 

aeroportos sob sua responsabilidade possuem PGRS e 53% estão realizando coleta 

seletiva. 

Guia de Boas Práticas Portuárias - Programa de Conformidade do Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros (SEP, 2013) 

O guia tem como objetivo estabelecer práticas para adequar as relações entre 

as áreas de infraestrutura portuária e o meio ambiente, fornecendo instrumentos para a 

promoção adequada da gestão dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e controle da 

fauna sinantrópica nociva. O guia visa dar subsídios técnicos aos gestores portuários 

no gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, a partir de diagnóstico realizado em 

portos brasileiros e internacionais, incluindo o Porto de Paranaguá. 

Diagnóstico dos Resíduos Sólidos de Transportes Aéreos e Aquaviários - Relatório de 
Pesquisa (IPEA, 2012a) 

O diagnóstico tem como objetivo realizar um levantamento do panorama dos 

RST no país, relacionados com os serviços aéreos e aquaviários, visando subsidiar o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Buscou-se consolidar o máximo possível de 

dados e informações relativas aos RST de aeroportos e portos, mapear as condições 

do gerenciamento de RST, identificar o arcabouço legal pertinente ao tema e estruturar 

diretrizes de apoio para o PNRS. Este diagnóstico foi realizado com dados coletados 

num período de três (03) meses. 
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Diagnóstico dos Resíduos Sólidos de Transportes Rodoviários e Ferroviários - 
Relatório de Pesquisa (IPEA, 2012b) 

Diagnóstico contendo informações das normas e legislação existentes 

relacionadas ao gerenciamento de RST, relacionados com transporte terrestre, e dados 

de geração de resíduos em terminais de transporte de passageiros e de cargas. O 

objetivo deste diagnóstico é o de consolidar estas informações e identificar as 

principais lacunas no gerenciamento dos RST de transportes terrestres. Este 

diagnóstico foi realizado com dados coletados num período de três (03) meses. 

11.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

No setor dos resíduos de serviços de transporte as iniciativas de educação 

ambiental são executadas no âmbito público e privado, voltadas principalmente para 

ações de educação e sensibilização para a promoção da coleta seletiva. Dentre as 

iniciativas de educação ambiental no Paraná destacam-se: 

Programa Resíduos 

Desenvolvido pela INFRAERO, o Programa Resíduos envolve ações como a 

implantação da coleta seletiva e envio dos materiais para cooperativas de catadores e 

a instalação de sistemas para tratamento dos resíduos provenientes de áreas 

endêmicas ou com suspeitas de doenças infectocontagiosas. 

Programa Porto sem Papel - PSP (Secretaria de Portos da Presidência da República) 

Implantado nos portos públicos brasileiros e em execução nos portos de 

Antonina e Paranaguá desde 2013 o programa busca aumentar a eficiência das 

operações portuárias, eliminando mais de cento e quarenta (140) formulários em papel 

que foram convertidos para um único documento eletrônico. Uma das consequências 

da implementação do programa foi a diminuição da geração de resíduos sólidos nos 

terminais. 
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Projeto Porto Escola - Educação para a Sustentabilidade  

Desenvolvido pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), 

contempla alunos das escolas municipais de Paranaguá em encontros semanais nos 

quais são tratados temas relacionados a Cidadania, Meio Ambiente (Complexo 

Estuarino de Paranaguá, Programas e Projetos Ambientais, Monitoramentos, Atividade 

Pesqueira, Dragagem, Emergência Ambiental), Saúde e Segurança Ocupacional. 

Pretende-se lançar o programa também para as escolas municipais de Antonina. 

11.7. Atividades Geradoras 

As atividades e empreendimentos de serviços de transporte podem ser 

agrupados conforme segue: 

 Postos de fronteira;  

 Terminais aeroportuários; 

 Terminais de Logística de Carga - TECAs; 

 Terminais ferroviários; 

 Terminais aquaviários; 

 Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - CLIAs; e, 

 Terminais rodoviários. 

11.7.1. Postos de Fronteira 

Os Postos de Fronteiras são os locais alfandegados localizados em cidades que 

fazem divisa com países vizinhos, ou pontos onde há entrada de pessoas, veículos e 

mercadorias no território nacional. Os Postos de Fronteiras localizados no Estado do 

Paraná são administrados pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA. 

Conforme informações da ANVISA, os Postos de Vigilância Sanitária em Portos, 

Aeroportos e Fronteiras - PVPAF são responsáveis pela execução das atividades de 
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controle sanitário em meios de transportes, viajantes, infraestrutura, produtos 

importados e exportados, serviços e bens produzidos, bem como a vigilância 

epidemiológica e o controle de vetores em portos, aeroportos, fronteiras, terminais de 

passageiros e de cargas e estações aduaneiras correlacionadas, em articulação com 

os órgãos de saúde dos níveis estadual e municipal, bem como com outros órgãos 

federais. Dessa forma, se caracterizam como geradores de resíduos. 

No Estado do Paraná existem quatro (04) postos de fronteira administrados pela 

Receita Federal, conforme apresentado no Quadro 312. 

Quadro 312: Postos de Fronteira administrados pela Receita Federal no Estado do Paraná. 

Município Unidade de Jurisdição 

Capanema IRF/Capanema 

Foz do Iguaçu DRF/Foz do Iguaçu 

Foz do Iguaçu DRF/Foz do Iguaçu 

Santo Antônio do Sudoeste IRF/Sto Antonio do Sudoeste 

“IRF”: Inspetoria da Receita Federal; “DRF”: Delegacia da Receita Federal. 

Fonte: Receita Federal, 2017a. 

Quanto aos Postos de Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos e Fronteiras -

PVPAF administrados pela ANVISA, estão apresentados no Quadro 313 os localizados 

no Estado do Paraná. 

Quadro 313: Postos de Fronteira administrados pela ANVISA no Estado do Paraná. 

Município Unidade 

São José dos Pinhais 
PVPAF/Aeroporto Internacional 

Afonso Pena 

Maringá 
PVPAF/Aeroporto Regional Sílvio 

Name Júnior 

Paranaguá PVPAF/Porto de Paranaguá 

Guaíra PVPAF/Fronteira de Guaíra 

Foz do Iguaçu 
PVPAF/Aeroporto e Fronteira Foz do 

Iguaçu 

Fonte: ANVISA, 2017. 

A Figura 171 apresenta a localização dos Postos de Fronteira administrados 

pela Receita Federal e pela ANVISA no Estado do Paraná. 
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Figura 171: Localização dos Postos de Fronteira do Estado do Paraná. 

11.7.2. Terminais Aeroportuários 

Dentre os modais de transporte, destacam-se os aeródromos, que podem ser 

classificados como públicos e privados. Segundo a Agência Nacional da Aviação Civil - 

ANAC, os aeródromos públicos são os autorizados a realizar exploração comercial do 

transporte aéreo de passageiros e/ou de cargas. Os aeródromos privados são 

autorizados a operar pela ANAC apenas para fins particulares, e que, portanto não 

podem realizar a exploração comercial da infraestrutura. 

Salienta-se que, a definição de tipo de uso como "privado" ou "público" não se 

refere à natureza do explorador do aeródromo, assim é possível ter aeródromos 
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públicos explorados pela iniciativa privada, e ter aeródromos privados registrados para 

uso de algum órgão público. No Estado do Paraná, os aeródromos públicos são 

mantidos pelas prefeituras ou pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 

INFRAERO, enquanto que os aeroportos privados possuem administradores 

particulares.  

O Estado do Paraná possui quarenta e dois (42) aeroportos públicos, sendo 

trinta e sete (37) administrados pelas Prefeituras dos municípios em que se localizam e 

um (01) administrado pela empresa pública municipal Companhia de Engenharia de 

Transporte e Trânsito - CETTRANS, dos quais dois (02) possuem voos regulares: 

Maringá e Cascavel; e quatro (04) administrados pela INFRAERO, sendo que três (03) 

possuem voos regulares: São José dos Pinhais (Afonso Pena), Londrina e Foz do 

Iguaçu (SEIL, 2012). 

O Quadro 314 apresenta os aeroportos públicos do Estado, bem como 

informações referentes à movimentação de passageiros e aeronaves referentes ao ano 

de 2011. 

Quadro 314: Aeroportos Públicos do Estado do Paraná. 

nº Município Aeroporto Administrador 

Movimentação 

Passageiros 

(Embarque e 
Desembarque) 

Pouso e 
Decolagem 

1 Andirá João Galdino Prefeitura 76 65 

2 Apucarana Cap. João Busse Prefeitura 701 430 

3 Arapongas Alberto Bertelli Prefeitura 2.263 2.474 

4 Arapoti Avelino Vieira Prefeitura - 4 

5 Bandeirantes Yara Prefeitura 89 213 

6 Campo Mourão Geraldo G.de Aquino Prefeitura 1.314 2.457 

7 Cascavel Regional de Cascavel CETTRANS 50.651 5.430 

8 Castro 
Maj. Aer. Neudo S. 

Pereira 
Prefeitura - - 

9 Centenário do Sul Aeroporto Municipal Prefeitura - 842 

10 Cianorte 
Gastão de Mesquita 

Filho 
Prefeitura 464 226 

11 Cornélio Procópio Francisco Lacerda Jr. Prefeitura 186 177 

12 Curitiba Bacacheri INFRAERO 102.145 30.902 
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nº Município Aeroporto Administrador 

Movimentação 

Passageiros 

(Embarque e 
Desembarque) 

Pouso e 
Decolagem 

13 Foz do Iguaçu 
Internacional 

Cataratas 
INFRAERO 1.690.654 20.365 

14 Francisco Beltrão Paulo Abdala Prefeitura 1.516 730 

15 Goioerê Manoel Ribas Prefeitura 32 124 

16 Guaíra Aeroporto Municipal Prefeitura - - 

17 Guarapuava Tancredo T. de Farias Prefeitura 916 2.805 

18 Guaratuba Aeroporto Municipal Prefeitura 287 240 

19 Ibaiti Moisés Lupion Prefeitura 5 18 

20 Jacarezinho Dep. José Afonso Prefeitura - - 

21 Loanda Attíllio Accorsi Prefeitura 70 38 

22 Londrina Santos Dumont INFRAERO 931.715 30.341 

23 
Marechal Cândido 

Rondon 
Rubens Bertha Prefeitura - - 

24 Manoel Ribas Águia Branca Prefeitura 66 120 

25 Maringá Aeroporto Regional Prefeitura 677.264 16.726 

26 Medianeira Barbaquá do Sul Prefeitura - - 

27 Palmas São Sebastião Prefeitura 641 206 

28 Palmital Aeroporto Municipal Prefeitura - - 

29 Palotina Basílio Marques Prefeitura - 77 

30 Paranaguá Santos Dumont Prefeitura 96 331 

31 Paranavaí Edu Chaves Prefeitura 350 300 

32 Pato Branco 
Juvenal Loureiro 

Cardoso 
Prefeitura 3.087 2.414 

33 Piraí do Sul Aeroporto Municipal Prefeitura - 
 

34 Ponta Grossa Santana Prefeitura 1.979 3.657 

35 Realeza Aeroporto Municipal Prefeitura 45 45 

36 
São José dos 

Pinhais 
Afonso Pena INFRAERO 6.073.525 94.144 

37 
São Miguel do 

Iguaçu 
Aeroporto Municipal Prefeitura - - 

38 Sertanópolis Viagro Vidoti Prefeitura 87 141 

39 Siqueira Campos Agnaldo Pereira Lima Prefeitura 139 92 

40 Toledo Luiz Dal Canalle Filho Prefeitura - - 
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nº Município Aeroporto Administrador 

Movimentação 

Passageiros 

(Embarque e 
Desembarque) 

Pouso e 
Decolagem 

41 Umuarama Orlando de Carvalho Prefeitura 4.691 3.011 

42 União da Vitória José Cleto Prefeitura 333 663 

“-“: Não Informado. 

Fonte: ANAC, 2016 e SEIL, 2012. 

Quanto aos aeroportos privados, o Estado do Paraná possui sessenta (60), 

segundo informação da ANAC, estando eles apresentados no Quadro 315 a seguir. 

Cabe ressaltar que não há informações disponíveis referentes ao fluxo de passageiros, 

tampouco de embarque e desembarque, uma vez que pertencem a administradores 

particulares. 

Quadro 315: Aeroportos Privados do Estado do Paraná. 

nº Município Aeroporto 

1 Balsa Nova Fazenda Thalia 

2 Bela Vista do Paraiso Fazenda Cascata 

3 Campo Largo Comte. Max Fontoura 

4 Colorado Fazenda Junqueira 

5 Conselheiro Mairinck Fazenda Marimbondo 

6 Cornélio Procópio Fazenda Santa Helena 

7 Cornélio Procópio Fazenda Boa Vista 

8 Cornélio Procópio Fazenda São Luiz 

9 Cruzeiro do Iguaçu Usina Foz do Chopim 

10 Diamante do Norte Fazenda Sandra 

11 Engenheiro Beltrão Fazenda Chapadão 

12 Florestópolis Fazenda São Francisco 

13 Foz do Iguaçu Estância Hercules 

14 Francisco Alves Francisco Alves 

15 Goioerê Fazenda Alvorada 

16 Goioerê Fazenda Esteirinha 

17 Guarapuava Morro Verde 

18 Iguaraçu Iguaraçu 
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nº Município Aeroporto 

19 Itambé Fazenda Três Minas 

20 Ivaté Fazenda Serra Dourada 

21 Jacarezinho Fazenda Santa Marta 

22 Jaguapitã Fazenda Sto. Antônio 

23 Jardim Alegre Fazenda Corumbataí 

24 Jussara Fazenda Jussara 

25 Laranjeiras do Sul Serraria Espigão Alto 

26 Laranjeiras do Sul Salto Santiago 

27 Londrina Fazenda Santa Maria 

28 Londrina 14 BIS 

29 Mirasselva Fazenda Santa Terezinha 

30 Nova Fátima Fazenda Primavera 

31 Palotina Copacel 

32 Paranacity Fazenda Doralucia 

33 Paranapoema Fazenda Guanabara 

34 Pinhão Fazenda Reserva 

35 Pinhão Foz do Areia 

36 Porecatu Porecatu 

37 Presidente Castelo Branco Pousada das Águias 

38 Primeiro de Maio Fazenda Sempre Verde 

39 Primeiro de Maio Fazenda Neblina 

40 Prudentópolis Prudentópolis 

41 Querência do Norte Fazenda São Matheus 

42 Rancho Alegre Fazenda Congonhas 

43 Rio Branco do Ivaí Fazenda Mestiça 

44 Santa Izabel do Ivaí Fazenda Gurucaia 

45 Santa Izabel do Ivaí Campo Evelina 

46 Santa Tereza do Oeste Fazenda Acahy 

47 São José das Palmeiras Fazenda São Rafael 

48 São José dos Pinhais Ultraleve Clube de Curitiba 

49 São Pedro do Ivaí Fazenda Barbacena 
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nº Município Aeroporto 

50 São Sebastião da Amoreira Fazenda Cachoeira 

51 São Tomé Fazenda da Lagoa 

52 Sertaneja Fazenda Paranagi 

53 Santa Terezinha de Itaipu Aeroclube de Foz 

54 Tamboaras Fazenda Água Santa 

55 Telêmaco Borba Telêmaco Borba 

56 Terra Roxa Fazenda Três Unidos 

57 Tibagi Fazenda Paulo Rossato 

58 Tomazina Fazenda Barra Grande 

59 Umuarama Fazenda Estrela do Sul 

60 Vera Cruz do Oeste Estância Alvorada 

Fonte: ANAC, 2016. 

A Figura 172 apresenta a localização dos aeroportos públicos e privados do 

Paraná. 
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Figura 172: Aeroportos Públicos e Privados do Estado do Paraná. 
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11.7.3. Terminais de Logística de Carga - TECA 

Os Terminais de Logística de Carga - TECAs, situam-se em aeroportos, onde as 

cargas são preparadas para embarque nas aeronaves ou recebidas para transferência 

para outro modal de transporte. Devido à grande movimentação de quantidades de 

carga realizada nesses locais, faz-se importante citá-los como geradores de resíduos. 

Existem três (03) TECAs no Estado do Paraná, os quais  operam com 

importação e exportação de carga aérea. A INFRAERO administra dois (02) deles, 

localizados nos aeroportos de Londrina e de Foz do Iguaçu. A PAC LOG Logística 

Aeroportuária gerencia e opera o terminal de cargas internacional do aeroporto de 

Curitiba. O Quadro 316 apresenta as informações referentes a esses empreendimentos 

aduaneiros e a Figura 173 apresenta suas localizações. 

Quadro 316: Terminais de Logística de Carga (TECA) do Estado do Paraná. 

Município Características 

Curitiba 

Central de atendimento ao cliente - CAC, 
Câmaras Frigoríficas, Armazém de carga 
perigosa - restrita, Armazém de material 

radioativo, Cofre e Praça de alimentação. 

Foz do Iguaçu 
Câmaras Frigoríficas, Armazém de carga 
perigosa - restrita, Armazém de material 

radioativo e Cofre. 

Londrina 
Câmaras Frigoríficas, Armazém de carga 

perigosa - restrita e Cofre. 

Fonte: INFRAERO, 2017a e PAC LOG, 2018. 
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Figura 173: Localização dos TECAs existentes no Estado do Paraná. 

11.7.4. Terminais Ferroviários 

Os empreendimentos ferroviários são aqueles responsáveis pelo transporte de 

pessoas e mercadorias sobre linhas férreas. Segundo informação da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres - ANTT, as cargas típicas do modal ferroviário brasileiro e 

principais mercadorias transportadas até setembro de 2014 foram: minério de ferro, 

soja, açúcar, carvão mineral, grãos, milho, farelo de soja, óleo diesel, celulose, 

produtos siderúrgicos e ferro gusa. Dessa forma, o transporte ferroviário caracteriza-se 

como grande gerador de resíduos. 



 

 

918 

 
918 

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL, a malha ferroviária 

do Estado do Paraná é composta por aproximadamente 2.300 Km de ferrovias, 

distribuídos da seguinte forma: 

 2.039 Km concessionados pelo Governo Federal à América Latina Logística 

Malha Sul S/A – Rumo ALL. A sede da empresa está localizada em Curitiba e 

abriga todo administrativo e parte da área comercial da companhia, assim como 

a Oficina de Locomotivas, uma das maiores oficinas do Brasil, e também a Via 

Permanente, responsável pela manutenção da linha férrea. O atual trecho da 

ferrovia possui três (03) postos de manutenção de vagões, um posto de 

manutenção de locomotivas, três (03) postos de abastecimento e um terminal, 

que encontra-se localizado na cidade de Paranaguá. As unidades e clientes 

responsáveis pela operação dos terminais administrados pela Rumo Logística 

S/A no Estado estão apresentados no Quadro 317. Cabe ressaltar que, a Rumo 

também administra a ferrovia na qual circula a linha turística entre as cidades de 

Morretes e Curitiba no Paraná. 

 248,6 Km concessionados ao Governo do Estado do Paraná, cuja administração 

e operação são executadas pela Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - 

FERROESTE. O atual traçado da referida ferrovia inicia em Guarapuava 

estendendo-se até Cascavel, passando por onze (11) munícipios ao longo de 

seu trajeto. As informações referentes à FERROESTE encontram-se 

apresentadas no Quadro 318. 

Ambas as concessões têm como órgão regulador a Agência Nacional de 

Transporte Terrestre – ANTT. A Figura 174 apresenta a malha ferroviária do Estado. 

Quadro 317: Unidades administradas pela Rumo Logística no Estado do Paraná. 

Localidade Operação Área de atuação 

Almirante Tamandaré TERRA RICA Fertilizantes 

Apiaí / Ponta Grossa / 
Londrina 

INTERCEMENT Cimento ensacado 

Araucária / Maringá / 
Ourinhos 

RAÍZEN Combustível 

Londrina ATT Grãos / Açúcar 
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Localidade Operação Área de atuação 

Londrina RICOLOG Grãos / Açúcar 

Londrina ZLL Açúcar 

Londrina PETROBRAS Combustível 

Londrina / Ourinhos IPIRANGA Combustível 

Marialva SEARA Grãos 

Maringá COCAMAR Grãos 

Maringá COFCO Grãos 

Maringá USINA SANTA TEREZINHA Grãos / Açúcar / Fertilizantes 

Maringá RHALL Grãos 

Maringá / Paranaguá / Cruz 
Alta 

BUNGE Grãos/Açúcar 

Maringá / Ponta Grossa CARGILL Grãos 

Paranaguá MULTITRANS Fertilizantes 

Paranaguá ROCHA Fertilizantes 

Paranaguá TERMINAL RUMO Fertilizantes 

Paranaguá FERTIPAR Fertilizantes 

Paranaguá FOSPAR Fertilizantes 

Paranaguá CATTALINI Combustível 

Paranaguá TERIN Combustível 

Paranaguá / Cambé / Cara 
Cara / Cascavel 

BRADO Container 

Paranaguá / Ortigueira KLABIN Celulose 

Ponta Grossa LOUIS DREYFUS Grãos 

Rio Branco do Sul / Maringá / 
Londrina / Cascavel 

VOTORANTIM Cimento ensacado 

Sarandi CPA Grãos / Açúcar / Líquidos 

Fonte: Rumo ALL, 2018. 

Quadro 318: Informações referentes à FERROESTE. 

Terminais de Carga 
e Descarga 

Carga 
Movimentada 

Capacidade 

Vg/dia TU/dia 

Agrária Soja, Farelo de Soja 32 1.600 
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Terminais de Carga 
e Descarga 

Carga 
Movimentada 

Capacidade 

Vg/dia TU/dia 

LUSTOSA Soja, Milho, Cimento 30 1.500 

AB Insumos Soja 24 1.200 

BINACIONAL 
Adubo 

Acondicionado 
16 800 

BUNGE 
ALIMENTOS 

Soja 70 3.500 

BUNGE 
FERTILIZANTES 

Adubos, 
Fertilizantes 

32 1.600 

CARGILL Soja 70 3.500 

COOPAVEL 
CALCARIO 

Calcário 14 700 

COOPAVEL 
FERTILIZANTE 

Adubos, 
Fertilizantes 

25 1.250 

COTRIGUAÇÚ Soja 50 1.400 

IPIRANGA 
Gasolina, Óleo 

Diesel 
14 700 

MOINHO IGUAÇU Soja 35 1.750 

SADIA 
Conteiner 

Frigorificado 
50 1.350 

VOTORAN Cimento 22 960 

Vg: Viagens; TU: Tonelada Útil. 

Fonte: Declaração de Rede - ANTT, 2017. 
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Figura 174: Malha Ferroviária do Estado do Paraná. 

11.7.5. Terminais Aquaviários 

Dentre as principais atividades geradoras de RST, é importante citar 

empreendimentos aquaviários, sendo estes divididos entre travessias hidroviárias, 

portos organizados, portos públicos, Terminais de Uso Privativo - TUPs e portos secos. 

Conforme o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, os portos 

organizados são aqueles construídos e aparelhados para atender às necessidades da 

navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedidos ou 

explorados pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de 

uma autoridade portuária. As funções nos portos organizados são exercidas, de forma 

integrada e harmônica, pela Administração do Porto, denominada autoridade portuária, 
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e as autoridades: aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima. No 

Estado do Paraná, os portos organizados são administrados pela entidade pública 

APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. 

Os portos públicos são aqueles administrados pelas prefeituras dos municípios 

onde estão localizados, ou pela Secretaria de Portos da Presidência da República - 

SEP/PR. Já os Terminais de Uso Privativo - TUPs são aqueles geridos por entidades 

privadas para realizar o armazenamento e transporte de mercadorias. 

É importante destacar a existência dos Portos Secos, que são terminais 

intermodais terrestres, onde são realizadas operações de movimentação, 

armazenagem e despacho aduaneiro de cargas e mercadorias, caracterizando-se 

dessa forma como grandes geradores de resíduos. 

Os terminais aquaviários podem ser divididos da seguinte maneira: 

 Travessias Hidroviárias; 

 Portos Organizados; 

 Portos Públicos; 

 Terminais de Uso Privativo (TUPs); e, 

 Portos Secos. 

No Paraná estão cadastradas sessenta e cinco (65) balsas que realizam 

travessias interiores no Estado, responsáveis pelo transporte de cargas e de 

passageiros, sendo quarenta e cinco (45) delas operadas por Prefeituras Municipais e 

vinte (20) administradas por particulares (SEIL, 2018), sendo estas apresentadas no 

Quadro 319 e Figura 175 a seguir. 

Quadro 319: Informações referentes às balsas públicas e privadas do Paraná. 

nº Município Rio Administração 

1 Guaratuba Baia Particular 

2 Ponta Grossa Tibagi Particular 

3 Tibagi Tibagi Particular 

4 São Mateus do Sul Negro Pública 
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nº Município Rio Administração 

5 Colorado Pirapó Pública 

6 Cândido de Abreu Ivaí Pública 

7 Grandes Rios Ivaí Particular 

8 Ivatuba Ivaí Pública 

9 São Carlos do Ivaí Ivaí Particular 

10 Mirador Ivaí Pública 

11 Ivaté Ivaí Particular 

12 Querência do Norte Ivaí Particular 

13 Querência do Norte Ivaí Particular 

14 São Pedro do Ivaí Ivaí Pública 

15 Cândido de Abreu Ivaí Pública 

16 Cândido de Abreu Ivaí Pública 

17 Cândido de Abreu Ivaí Pública 

18 Cândido de Abreu Ivaí Pública 

19 Porto Amazonas Iguaçú Pública 

20 Palmeira Iguaçú Pública 

21 São João do Triunfo Iguaçú Pública 

22 Lapa Iguaçú Pública 

23 Porto Vitória Iguaçú Pública 

24 Cruz Machado Iguaçú Pública 

25 Três Barras do Paraná Iguaçú Pública 

26 Nova Prata do Iguaçu Iguaçú Particular 

27 Boa Vista da Aparecida Iguaçú Pública 

28 Pinhão Iguaçú Pública 

29 Pinhão Floresta Pública 

30 Boa Esperança do Iguaçu Iguaçú Pública 

31 São Mateus do Sul Potinga Pública 

32 Clevelândia Chopim Pública 

33 Verê Chopim Pública 

34 Nova Cantu Cantu Particular 

35 Altamira do Paraná Cantu Particular 

36 Campina da Lagoa Piquiri Particular 

37 Ubiratã Piquiri Particular 

38 Formosa do Oeste Piquiri Pública 

39 Altamira do Paraná Piquiri Pública 
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nº Município Rio Administração 

40 Laranjal Piquiri Pública 

41 Santa Helena Paraná Particular 

42 Palmital Piquiri Pública 

43 Godoy Moreira Corumbataí Pública 

44 Cantagalo Cavernoso Pública 

45 Mangueirinha Butiá Pública 

46 Mangueirinha Covó Pública 

47 Cel Domingos Soares Iratim Pública 

48 Cruz Machado Da Areia Pública 

49 Cruzeiro do Iguaçu Iguaçú Pública 

50 Cruz Machado Rio da Areia Pública 

51 Porto Barreiro Iguaçú Pública 

52 Mercedes Arreio Guaçu Pública 

53 Mangueirinha Iguaçú Pública 

54 Verê Chopim Particular 

55 Santa Mariana Paraná-Panema Particular 

56 Terra Rica Paraná-Panema Pública 

57 Itambaracá Paraná-Panema Particular 

58 Lupionópolis Paraná-Panema Pública 

59 São Pedro do Ivaí Paraná Particular 

60 Guaíra Paraná Particular 

61 Rio Branco do Ivaí Ivaí Pública 

62 Bituruna Iguaçú Pública 

63 Goioxim Piquiri Pública 

64 Querência do Norte Paraná Particular 

65 Porto Vitória Jangada Pública 

Fonte: SEIL, 2018. 
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Figura 175: Travessias por balsas públicas e privadas no Estado do Paraná. 

O Paraná possui dois portos organizados, sendo estes administrados pela 

entidade pública APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. O 

Quadro 320 apresenta informações referentes aos portos organizados do Estado. 

Quadro 320: Portos Organizados do Estado do Paraná. 

Porto 
Área de Influência 

(Km²) 
Locais de Influência Carga Movimentada 

Antonina 800.000 

Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, São Paulo, 

Rio Grande do Sul, 
Bolívia, Argentina e 

Paraguai. 

Congelados, 
fertilizantes e minérios 

de ferro. 
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Porto 
Área de Influência 

(Km²) 
Locais de Influência Carga Movimentada 

Paranaguá 800.000 

Paraná, São Paulo, 
Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Mato 
Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia e 

Paraguai. 

Soja, farelo, milho, sal, 
açúcar, fertilizantes, 

contêineres, 
congelados, derivados 
de petróleo, álcool e 

veículos. 

Fonte: APPA, 2017. 

Com relação aos Portos Públicos, o Estado do Paraná possui oito (08). As 

informações referentes a estes portos estão apresentadas no Quadro 321. 

Quadro 321: Portos Públicos do Estado do Paraná. 

Porto Município Administrador 

Porto de Altônia Altônia Prefeitura Municipal de Altônia 

Porto de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

Porto de Santa Helena Santa Helena Prefeitura Municipal de Santa Helena 

Porto de Santa Terezinha Santa Terezinha 
Secretaria de Portos da Presidência 

da República (SEP/PR) 

Porto de Porto Mendes Marechal Cândido Rondon 
Prefeitura Municipal de Marechal 

Cândido Rondon 

Porto de Porto Rico Porto Rico Prefeitura Municipal de Porto Rico 

Porto de São Pedro do 
Paraná 

São Pedro do Paraná 
Prefeitura Municipal de São Pedro do 

Paraná 

Porto de Terra Roxa Terra Roxa 
Secretaria de Portos da Presidência 

da República (SEP/PR) 

Fonte: Receita Federal, 2017 e SEP, 2015. 

Existem ainda, no Estado do Paraná, quatro (04) Terminais de Uso Privativo - 

TUPs, administrados e operados por empresas privadas para realizar o 

armazenamento e transporte de mercadorias. No Quadro 322 são apresentados os 

TUPs, assim como os municípios de sua localização, as empresas responsáveis por 

sua administração e as principais cargas movimentadas. 

Quadro 322: Terminais de Uso Privativo (TUPs) do Estado do Paraná. 

Nome do Terminal Município Administrador Carga Movimentada 

TUP Britânia Pato Bragado 
Nova Britânia 

Transportes Ltda. 
- 
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Nome do Terminal Município Administrador Carga Movimentada 

TUP Cattalini Paranaguá 
Cattalini Terminais 

Marítimos Ltda 
Ferro fundido 

TUP Rio Iguaçu Foz do Iguaçu 
Porto Rio Iguaçu 

Terminal Fluvial e Com. 
Ltda. 

Soja, cevada, malte, 
milho, trigo, açúcar, 

arroz, sorgo 

TUP Techint 
Engenharia 

Pontal do Paraná Techint Engenharia 
Apoio Marítimo à 

plataformas Offshore 

“-“: Não Informado. 

Fonte: ANTAQ, 2017. 

A Figura 176 apresenta a localização dos portos organizados, públicos e TUPs 

existentes no Estado do Paraná. 

 

Figura 176: Localização dos Portos Organizados, Públicos e Privados do Estado do 
Paraná. 
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No que se refere aos Portos Secos, no Estado existem três (03) terminais dessa 

natureza, conforme apresentado no Quadro 323 e Figura 177. 

Quadro 323: Portos Secos do Estado do Paraná. 

Município Administrador 
Municípios 
Abrangidos 

Modal 

Cascavel 
CODAPAR - Cia de 
Desenvolvimento 

Agropecuário do Paraná 
Cascavel Ferroviário 

Curitiba ELOG Logística Sul Ltda. Foz do Iguaçu Rodoviário 

Foz do Iguaçu ELOG Logística Sul Ltda. 
Região Metropolitana 

de Curitiba 
Rodoviário 

Fonte: Receita Federal, 2016. 

 

Figura 177: Localização dos Portos Secos do Estado do Paraná. 
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11.7.6. Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - CLIA 

Outros grandes geradores de resíduos sólidos de serviços de transporte são os 

Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - CLIAs, uma vez que são grandes 

complexos utilizados para armazenagem de mercadorias/cargas, que também podem 

servir como instalação para funcionamento de estabelecimentos industriais de regime 

especial aduaneiro. Estes estabelecimentos são controlados pela Receita Federal. 

No Estado do Paraná estão localizados dois CLIAs administrados pela Receita 

Federal. No Quadro 324 estão descritas as principais características dos CLIAs do 

Estado, enquanto que a localização dos mesmos está demarcada na Figura 178. 

Quadro 324: Centros Logísticos Industriais Aduaneiros do Estado do Paraná. 

Município 
Unidade de 
Jurisdição 

Municípios 
Abrangidos 

Administrador 

Curitiba IRF/Curitiba 
Curitiba e São José 

dos Pinhais 
ELOG Logística Sul 

Ltda. 

Maringá DRF/Maringá Maringá 
Maringá Armazéns 

Gerais Ltda 

Fonte: Receita Federal, 2017. 
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Figura 178: Localização dos CLIAs no Estado do Paraná. 

11.7.7. Terminais Rodoviários 

O modal rodoviário engloba o conjunto das rodovias sob jurisdição do Governo 

Estadual e compreende tanto a infraestrutura rodoviária, quanto a estrutura 

operacional. As rodovias podem ser administradas pelas instituições públicas 

responsáveis, no Estado do Paraná o Departamento das Estradas de Rodagem - DER, 

DNIT (Governo Federal) ou concedidas à iniciativa privada (Empresas 

Concessionárias). Segundo informação da Secretaria de Infraestrutura e Logística - 

SEIL, no Paraná, existem trechos de rodovias federais delegados ao Estado, sendo 

que alguns são administrados pelo próprio DER e outros concedidos a Empresas 

Concessionárias. 
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O Sistema de Transporte Rodoviário Comercial de Passageiros, administrado 

pelo DER/PR, engloba os serviços de transporte rodoviário, metropolitano do interior e 

os serviços de fretamento eventual e contínuo. No Estado do Paraná, a principal 

modalidade de transporte é o rodoviário, assim, considerando esta característica, 

praticamente todo o deslocamento de pessoas de um município a outro é realizado por 

meio de veículos automotores, como o automóvel particular e o transporte coletivo. 

Dessa forma, os terminais rodoviários apresentam-se como grandes geradores de 

resíduos, visto que concentram grandes quantidades de veículos e pessoas 

diariamente. 

Segundo informações do DER, o Estado do Paraná possui duzentas e trinta e 

oito (238) rodovias estaduais. Dentre estas, 2.505,2 Km estão concedidos à iniciativa 

privada, mediante a cobrança de pedágio e a prestação de serviços de manutenção e 

conservação.  

No que se refere aos terminais rodoviários do Estado, não foram encontrados 

registros e informações disponíveis, sobretudo com relação à quantidade existente, 

localização e fluxo de passageiros. 

Atividades geradoras de RST licenciáveis pelo IAP 

O IAP possui dois sistemas com informações referentes ao licenciamento 

ambiental, o SIA (Sistema de Informações Ambientais) e o SGA (Sistema de Gestão 

Ambiental). O SIA possui informações em meio físico, enquanto que o SGA é um 

banco de dados digital. Dessa forma, as informações referentes às atividades 

licenciáveis pelo IAP relacionadas aos RST estão apresentadas no Quadro 325 a 

seguir. 

Quadro 325: Atividades geradoras de RST licenciáveis pelo IAP. 

Atividades 

Gestão de portos e terminais* 

Marinas, portos e aeroportos** 

*SGA; **SIA. 
Fonte: IAP, 2017. 

As atividades licenciáveis pelo IAP são subdivididas em Atividades Específicas, 

que geralmente permitem uma melhor identificação do tipo de empreendimento ao qual 
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se refere. No caso dos RST, as Atividades são demasiadamente genéricas, se fazendo 

necessária a descrição da Atividade Específica. Dessa forma, estão apresentadas 

abaixo de forma breve, algumas atividades específicas relacionadas às atividades 

genéricas descritas no Quadro 325 acima: 

 Gestão de portos e terminais: são referentes à administração da infraestrutura 

portuária e às atividades do operador portuário; 

 Marinas, portos e aeroportos: englobam aeródromos privados, administração 

aeroportuária, aviação em geral e terminais de cargas ferroviárias;  

A quantidade de licenças relacionadas à geração de RST levantada é de 

dezenove (19) empreendimentos no estado do Paraná. Esse número reduzido pode ser 

decorrente do fato de que os terminais geradores de RST também são passíveis de 

licenciamento ambiental pelo município onde estão localizados ou pelo IBAMA, além do 

IAP. Outro fato que contribui é a existência de licenças em meio físico (sistema SIA), o 

que dificulta a contagem exata dos documentos emitidos pelo IAP. 

11.8. Composição e Geração 

A seguir são apresentadas informações referentes à composição e geração dos 

resíduos gerados nos serviços de transporte - RST, detalhados por tipo de terminal, 

tais como: postos de fronteira, terminais aeroportuários, terminais ferroviários, terminais 

aquaviários e terminais rodoviários. Não foi possível diagnosticar a situação dos RST 

gerados nos Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros – CLIA devido à falta de 

dados disponíveis. 

Cabe ressaltar que os resíduos gerados nas rodovias e estradas, bem como nas 

áreas de apoio dos terminais, como os restaurantes, não estão contemplados na 

tipologia de resíduos sólidos de transporte conforme a PNRS. 

  



 

 

933 

 
933 

11.8.1. Postos de Fronteira 

Nos postos de fronteiras há entrada de pessoas, veículos e mercadorias no 

território nacional. Como os postos de fronteiras localizados no estado do Paraná são 

administrados pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa, esses são responsáveis pela execução das atividades de controle sanitário em 

meios de transportes, viajantes, infraestrutura, produtos importados e exportados, 

serviços e bens produzidos, bem como a vigilância epidemiológica e o controle de 

vetores. Dessa forma, se caracterizam como geradores de RST. 

Contudo, é importante ressaltar que não foram obtidos dados referentes à 

estimativa de geração dos resíduos gerados nesses terminais. Assim, devido à 

ausência de base de dados que consolide essas informações e permita a verificação 

do setor, a análise desse cenário no Estado foi bastante dificultada. Ainda assim, 

considerando os resíduos que podem apresentar maior incidência nesses terminais, 

com base na experiência dos consultores e conforme as atividades de aeroportos e 

portos, suas caracterizações e classificações são apresentadas no Quadro 326. 

Quadro 326: Caracterização e classificação dos principais resíduos que podem ser 
gerados nos Postos de Fronteira. 

Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Objetos contaminados 
em postos de 

atendimento médico, 
produtos apreendidos 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Lâmpadas, pilhas, 
baterias, cartuchos de 

impressora/tonners 
   X  

Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Recicláveis: papel, 
papelão, plástico, 

vidro, metais, 
embalagens e 

materiais de escritório 

X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Orgânicos: restos de 
alimentos e alimentos 

apreendidos  
X    X 

Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 
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Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Rejeitos: rejeitos de 
alimentação, resíduos 

de sanitários, 
resíduos de varrição e 

resíduos de outros 
grupos misturados 

X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Materiais 
perfurocortantes ou 

escarificantes 
apreendidos 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo E 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

11.8.2. Terminais Aeroportuários 

A composição e geração de RST do setor aeroviário está relacionada à 

movimentação de passageiros em trânsito nos terminais de transporte, 

acompanhantes, funcionários dos terminais e prestadores de serviços e aeronaves que 

pousam no aeroporto. 

Na busca por dados, realizada pelo Consórcio EnvEx-Engebio, foram obtidas 

informações referentes ao Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT, 

ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas e ao Aeroporto de Londrina – 

Governador José Richa, todos administrados pela INFRAERO. 

Segundo informação da Superintendência da INFRAERO (2018), o Aeroporto do 

Bacacheri, localizado em Curitiba, por ser classificado como de aviação geral (serviços 

aéreos não operados por Companhias Aéreas ou Militares), é considerado pequeno 

gerador de resíduos e, portanto, a coleta dos resíduos é realizada em conjunto com a 

coleta urbana municipal, dessa forma não há registro das quantidades geradas. 

Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT 

O Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena - SBCT, localizado no 

município de São José dos Pinhais, possui uma área física total de 6.452.103 m2, 

sendo 100.128 m2 de área construída, e, segundo informações da Superintendência da 

INFRAERO, no ano de 2017, o quadro de funcionários era composto por 3.625 



 

 

935 

 
935 

pessoas. Nesse mesmo ano o Aeroporto registrou uma movimentação total de cerca de 

7.000.000 de passageiros considerando os embarques e desembarques realizados. O 

empreendimento é licenciado pelo IAP - Instituto Ambiental do Paraná. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Terminal de Cargas – 
TECA do SBCT 

O Terminal de Cargas - TECA concentra parte das atividades de transporte de 

cargas do Aeroporto Afonso Pena. Com base nos dados apresentados no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos do SBCT (2013), são gerados no TECA uma média diária 

de 112,3 kg de resíduos, com base no ano de 2012. 

No Gráfico 87 está apresentada a composição, enquanto que o Quadro 327 

apresenta a quantidade por tipologia de resíduo e o Quadro 328 a caracterização e 

classificação dos resíduos gerados no TECA, de acordo com a norma ABNT NBR 

10.004:2004, a Resolução Conama 05/1993 e a Resolução Anvisa 56/2008, com base 

no ano de 2012. 

 

Gráfico 87: Estimativa da composição de resíduos gerados no TECA. 
Fonte: PGRS SBCT, 2013. 

Quadro 327: Média anual de geração de resíduos no TECA. 

Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Resíduo de Banheiro 11.315,0 

Papel 9.161,5 

Plástico 7.628,5 

Madeira 5.803,5 

27,6% 

22,4% 
18,6% 

14,2% 

8,2% 

4,5% 

4,1% 
0,4% 

0,1% Resíduo de Banheiro

Papel

Plástico

Madeira

Rejeitos (varrição, isopor, entre outros)

Metal

Orgânico

Vidro

Pilhas e Baterias
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Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Rejeitos (varrição, isopor, entre outros) 3.358,0 

Metal 1.861,5 

Orgânico 1.679,0 

Vidro 146,0 

Pilhas e Baterias 36,5 

Total 40.989,5 

Fonte: PGRS SBCT, 2013. 

Quadro 328: Caracterização e classificação dos resíduos gerados no TECA. 

Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Resíduo de 
Banheiro 

X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Papel X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo A Grupo A 

Plástico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Madeira X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeitos 
(varrição, 

isopor, entre 
outros) 

X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Metal X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Orgânico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Vidro X    X 
Classe II B - 

Inerte 
Grupo D Grupo D 

Pilhas e 
Baterias 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Aeroporto Afonso Pena  

Conforme dados da Superintendência do Aeroporto de São José dos Pinhais – 

SBCT, no ano de 2017 houve uma geração média diária de 1.858,9 kg de resíduos. 

Neste quantitativo estão inclusos os resíduos gerados nas aeronaves, instalações e no 

TECA do Aeroporto. No Gráfico 88 a seguir, está apresentada a composição, enquanto 
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que o Quadro 329 apresenta a quantidade por tipologia de resíduo e o Quadro 330 a 

caracterização e classificação dos resíduos gerados no SBCT, de acordo com a norma 

ABNT NBR 10.004:2004, Resolução Conama 05/1993 e Resolução Anvisa 56/2008, 

com base no ano de 2017. 

 
*incluem os resíduos após desinfecção na autoclave 

Gráfico 88: Estimativa da composição de resíduos gerados no SBCT. 
Fonte: INFRAERO SBCT, 2018. 

Quadro 329: Média anual de geração de resíduos no SBCT. 

Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Rejeitos Totais (incluindo infectantes) 268.580,0 

Orgânico 146.330,0 

Papel 79.443,3 

Plástico 58.790,0 

Madeira 32.940,0 

Vidro 31.547,3 

Metal 23.330,0 

Perigosos 24.740,0 

Lodo da ETE 8.970,0 

Pneus 3.840,0 

Total 678.510,6 

Fonte: Infraero SBCT, 2018. 

  

39,6% 

21,6% 

11,7% 

8,7% 

4,9% 

4,6% 

3,4% 
3,6% 
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Rejeitos Totais*
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Papel

Plástico

Madeira

Vidro

Metal

Perigosos (resíduos diversos)

Lodo da ETE
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Quadro 330: Caracterização e classificação dos resíduos gerados no SBCT. 

Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Lodo ETE X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Madeira X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Metal X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Orgânico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Papel X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Plástico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeito X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Vidro X    X 
Classe II B - 

Inerte 
Grupo D Grupo D 

Lâmpadas    X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Infectantes    X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A e E 

Pneus X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Perigosos 
Diversos 

   X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 
Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2018. 

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas 

O Aeroporto Cataratas, localizado no município de Foz do Iguaçu, possui uma 

área de 1.802 m² distribuídos em térreo e 1° pavimento. Segundo informações da 

INFRAERO, no ano de 2017 o quadro de funcionários era composto por oitocentas e 

setenta e oito (878) pessoas e o terminal registrou uma movimentação total de cerca de 

2.200.000 passageiros considerando os embarques e desembarques realizados. O 

empreendimento é licenciado pelo IAP. 
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 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Aeroporto Cataratas  

Conforme dados disponibilizados pela INFRAERO, no ano de 2017 houve uma 

geração média diária de 182,9 kg de resíduos no Aeroporto Cataratas. Neste 

quantitativo estão inclusos os resíduos gerados nas aeronaves e nas instalações do 

terminal. 

No Gráfico 89 a seguir, está apresentada a composição dos resíduos, enquanto 

que o Quadro 331 apresenta a quantidade por tipologia e o Quadro 332 a 

caracterização e classificação dos resíduos gerados no Aeroporto Cataratas, de acordo 

com a norma ABNT NBR 10.004:2004, a Resolução Conama 05/1993 e a Resolução 

Anvisa 56/2008, com base no ano de 2017. 

 
*incluem os resíduos após desinfecção na autoclave 

Gráfico 89: Estimativa da composição de resíduos gerados no Aeroporto Cataratas. 
Fonte: INFRAERO Cataratas, 2018. 

Quadro 331: Média anual de geração de resíduos no Aeroporto Cataratas. 

Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Rejeito 22.320,0 

Resíduos Orgânicos 18.000,0 

Recicláveis (Papel, Plástico, Metal) 14.400,0 

Resíduos de Construção Civil 10.000,0 

Contaminados 1.650,0 

Resíduos Infectantes 180,0 

Óleo Mineral 88,0* 

33,4% 

27,0% 

21,6% 

15,0% 

2,5% 
0,3% 0,1% 

0,1% 
0,1% 

Rejeito

Resíduos Orgânicos

Recicláveis (Papel, Plástico, Metal)

Resíduos de Construção Civil

Contaminados

Resíduos Infectantes

Óleo Mineral

Pneus

Lâmpadas, Pilhas e Baterias
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Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Pneus 48,0 

Lâmpadas Fluorescentes 75,0* 

Pilhas e Baterias 1,0 

Total 66.762,0 

“*” Fez-se necessário converter “unidades” (ex.: “30 unidades de latas de tinta”) para kg, de forma que foram 
adotados pesos aproximados para cada unidade, de acordo com o tipo de resíduo. 

Fonte: INFRAERO Cataratas, 2018. 

Quadro 332: Caracterização e classificação dos resíduos gerados no Aeroporto Cataratas. 

Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) 
ABNT NBR 

10.004 
CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Orgânico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Recicláveis 
(Papel, 

Plástico, 
Metal) 

X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeito X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Lâmpadas    X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Pilhas e 
Baterias 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Óleo Mineral  X   X 
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Infectantes    X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A 
Grupo A e 

E 

Contaminados X   X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Pneus X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Resíduos de 
Construção 

Civil 
X    X 

Classe II B - 
Inerte 

Grupo D Grupo D 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

Aeroporto de Londrina – Governador José Richa 

O Aeroporto Governador José Richa, localizado no município de Londrina, 

possui uma área de 821,15 m² distribuídos em térreo e 1° pavimento. Segundo 

informações da INFRAERO, no ano de 2017, o quadro de funcionários era composto 
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por seiscentas e noventa e quatro (694) pessoas e o Aeroporto registrou uma 

movimentação total de cerca de 900.000 passageiros considerando os embarques e 

desembarques realizados. O empreendimento é licenciado pelo IAP e recebe somente 

voos domésticos. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Aeroporto Governador 
José Richa 

Conforme dados disponibilizados pela INFRAERO, no ano de 2017 houve uma 

geração média diária de 128,4 kg de resíduos no Aeroporto de Londrina. Neste 

quantitativo estão inclusos os resíduos gerados nas aeronaves e nas instalações do 

terminal. 

No Gráfico 90 a seguir, está apresentada a composição, enquanto que o Quadro 

333 apresenta a quantidade por tipologia de resíduo e o Quadro 334 a caracterização e 

classificação dos resíduos gerados no Aeroporto de Londrina, de acordo com a norma 

ABNT NBR 10.004:2004, a Resolução Conama 05/1993 e a Resolução Anvisa 

56/2008, com base no ano de 2017. 

 

Gráfico 90: Estimativa da composição de resíduos gerados no Aeroporto de Londrina. 
Fonte: INFRAERO Londrina, 2018 e Consórcio EnvEx-Engebio, 2018. 
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Quadro 333: Média anual de geração de resíduos no Aeroporto de Londrina. 

Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Rejeitos (papel higiênico, resíduos de varrição, etc) 22.517,2 

Papel 9.376,0 

Plástico 5.640,5 

Resíduos de pequenos reparos de Construção 
Civil* 

3.600,0 

Orgânico 1.395,6 

Perigosos (resíduos diversos) 1.200,0 

Resíduos Infectantes 951,6 

Metal 712,8 

Pilhas e Baterias 700,0 

Pneus* 300,0 

Lâmpadas Fluorescentes* 279,2 

Óleos Minerais* 176,0 

Total 46.848,9 

“*” Fez-se necessário converter “unidades” (ex.: “30 unidades de latas de tinta”) para kg, de forma que foram 
adotados pesos aproximados para cada unidade, de acordo com o tipo de resíduo. 

Fonte: INFRAERO Londrina, 2018. 

Quadro 334: Caracterização e classificação dos resíduos gerados no Aeroporto de Londrina. 

Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) 
ABNT NBR 

10.004 
CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Metal X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Orgânico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Papel X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Plástico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeito X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Vidro X    X 
Classe II B - 

Inerte 
Grupo D Grupo D 

Lâmpadas    X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Pilhas e 
Baterias 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 
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Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) 
ABNT NBR 

10.004 
CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Óleos  X   X 
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Infectantes    X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A 
Grupo A e 

E 

Perigosos 
Diversos 

X   X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Pneus X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Resíduos de 
Construção 

Civil 
X    X 

Classe II B - 
Inerte 

Grupo D Grupo D 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

Estimativa de Geração de Resíduos nos terminais aeroportuários 

Não há disponibilidade de dados de geração de RST para os demais terminais 

aeroportuários do estado. Nesse contexto, com o objetivo de obter-se uma estimativa 

por ordem de grandeza de geração como base para o prognóstico e metas do 

PERS/PR de todos os terminais do estado, mesmo considerando que os Aeroportos de 

Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu apresentem infraestrutura e serviços diferenciados 

dos demais terminais aeroportuários do estado, foi realizada uma estimativa com base 

nas gerações registradas considerando a relação entre a quantidade de resíduos 

gerados nesses três (03) aeroportos e o número de passageiros dos mesmos, de 

acordo com os dados encaminhados pela INFRAERO (2018) e os dados de 

movimentação de passageiros disponibilizados pela Secretaria de Infraestrutura e 

Logística do estado do Paraná - SEIL. 

No Quadro 335 estão apresentados os valores médios anuais estimados de 

resíduos gerados nos terminais aeroportuários do Paraná, dos quais foram obtidos 

dados de movimentação. 

Quadro 335: Estimativa de geração anual de resíduos nos terminais aeroportuários públicos do 
estado do Paraná. 

Município 
Terminais 

Aeroportuários 
Movimentação 

(nº Passageiros/ano) 
Estimativa de Geração 

(kg/ano) 

Andirá João Galdino 76 5,1 
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Município 
Terminais 

Aeroportuários 
Movimentação 

(nº Passageiros/ano) 
Estimativa de Geração 

(kg/ano) 

Apucarana Cap. João Busse 701 47,2 

Arapongas Alberto Bertelli 2.263 152,5 

Bandeirantes Yara 89 6,0 

Campo Mourão Geraldo G.de Aquino 1.314 88,5 

Cianorte 
Gastão de Mesquita 

Filho 
464 31,3 

Cornélio Procópio Francisco Lacerda Jr. 186 12,5 

Curitiba Bacacheri 102.145 6.882,5 

Foz do Iguaçu Internacional Cataratas 2.177.292* 56.400,0* 

Francisco Beltrão Paulo Abdala 1.516 102,1 

Goioerê Manoel Ribas 32 2,2 

Guarapuava Tancredo T. de Farias 916 61,7 

Guaratuba Aeroporto Municipal 287 19,3 

Ibaiti Moisés Lupion 5 0,3 

Loanda Attíllio Accorsi 70 4,7 

Londrina Governador José Richa 880.429* 46.848,9* 

Manoel Ribas Águia Branca 66 4,4 

Maringá Aeroporto Regional 677.264 45.634,0 

Palmas São Sebastião 641 43,2 

Paranaguá Santos Dumont 96 6,5 

Paranavaí Edu Chaves 350 23,6 

Pato Branco 
Juvenal Loureiro 

Cardoso 
3.087 208,0 

Ponta Grossa Santana 1.979 133,3 

Realeza Aeroporto Municipal 45 3,0 

São José dos Pinhais Afonso Pena 6.722.470* 678.510,6* 

Sertanópolis Viagro Vidoti 87 5,9 

Siqueira Campos Agnaldo Pereira Lima 139 9,4 

Umuarama Orlando de Carvalho 4.691 316,1 

União da Vitória José Cleto 333 22,4 

“*”: Dados encaminhados pela Infraero referentes ao ano de 2017. 

Fonte: SEIL, 2012. 

 

11.8.3. Terminais Ferroviários 
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No estado do Paraná, o transporte ferroviário de cargas é concessionado pelo 

Governo Federal à Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Ferroeste e à América Latina 

Logística Malha Sul S/A - Rumo ALL, que também administra a ferrovia por meio da 

qual circula a linha turística entre os municípios de Morretes e Curitiba. 

Ao longo das linhas ferroviárias existem centros de transferência de cargas e 

terminais de passageiros, nos quais há geração de RST, entretanto não foram obtidos 

dados referentes à estimativa de geração desses resíduos. 

Em contato com a Rumo ALL foram obtidos dados qualitativos e quantitativos 

referentes aos resíduos gerados no terminal administrado por ela, localizado no Porto 

de Paranaguá. As informações obtidas são apresentadas a seguir.  

Terminal Paranaguá (Pátio KM5 e Estação Ferroviária Dom Pedro) – RUMO ALL 

A unidade operacional do Terminal Paranaguá contempla o Pátio KM 05 e a 

Estação Dom Pedro, localizados no município de Paranaguá. O Terminal do Pátio KM 

05 possui cerca de quarenta e nove (49) funcionários, sendo doze (12) diretos e trinta e 

sete (37) terceirizados e sua atividade principal é o armazenamento de grãos (PGRS 

Terminal Paranaguá, 2015).  

Os processos do Terminal de Paranaguá contemplam as seguintes etapas: 

- Etapa 1: Recebimento ferroviário e pesagem; 

- Etapa 2: Armazenamento a granel em silos; 

- Etapa 3: Expedição para os clientes em navios no Porto de Paranaguá. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Terminal Paranaguá 

Conforme dados disponibilizados pela Rumo ALL, o terminal possui uma 

geração média diária de 775,8 kg de resíduos, sendo estes gerados na unidade 

operacional Terminal Paranaguá contemplando o Pátio KM 05 e a Estação Dom Pedro. 

No Gráfico 91 a seguir, está apresentada a composição, enquanto que o Quadro 

336 apresenta a quantidade por tipologia de resíduo e o  



 

 

946 

 
946 

Quadro 337 a caracterização e classificação dos resíduos gerados no Terminal 

Paranaguá, de acordo com a norma ABNT NBR 10.004:2004, a Resolução Conama 

05/1993 e a Resolução Anvisa 56/2008, com base no ano de 2016. 

 
“*”: Dados do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Terminal Paranaguá (2015). 

Gráfico 91: Estimativa da composição de resíduos gerados no Terminal Paranaguá. 
Fonte: Rumo ALL, 2018. 

Quadro 336: Média anual de geração de resíduos no Terminal Paranaguá. 

Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Orgânico 125.300,0 

Rejeito 102.660,0 

Sólidos Contaminados 18.100,0 

Sucata* 18.000,0 

Recicláveis (Papel, Papelão, Plástico)* 8.110,0 

Madeira 6.040,0 

Solo (varrição) 4.900,0 

EPI’s* 50,0 

Total 283.160,0 

“*”: Dados do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Terminal Paranaguá (2015). 

Fonte: Rumo ALL, 2018. 

 

Quadro 337: Caracterização e classificação dos resíduos gerados no Terminal Paranaguá. 

Resíduos Caracterização Classificação 
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(Categoria) 
S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 

10.004:2004 
Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Sucata (trilhos, 
chapas etc.) 

X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Papel/Papelão X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Plástico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeito  X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Orgânico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Solo (varrição) X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Sólidos 
Contaminados 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Madeira X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

11.8.4. Terminais Aquaviários 

O transporte aquaviário é utilizado para a movimentação de cargas e 

passageiros no estado do Paraná. O transporte de passageiros é realizado nas 

travessias hidroviárias, ou seja, para trajetos curtos. O transporte de cargas é realizado 

através dos Portos, que possuem infraestrutura e logística para longos trajetos. 

Na busca por dados realizada pelo Consórcio EnvEx-Engebio foram obtidos os 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos referentes à Concessionária da 

Travessia de Guaratuba S/A, documento emitido em Fevereiro de 2017, e aos Portos 

organizados de Antonina (PGRS emitido em 2012) e Paranaguá (PGRS emitido em 

2016), sendo esses dois últimos administrados pela entidade pública Administração 

dos Portos de Paranaguá e Antonina - Appa. 

Com relação aos demais terminais portuários do Estado Paraná: Portos 

Públicos, Terminais de Uso Privativo - TUPs e Portos Secos, não foram encontrados 

dados referentes à composição e geração de resíduos nessas instalações. 
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Concessionária da Travessia de Guaratuba S/A 

A atividade realizada pela Concessionária da Travessia de Guaratuba, localizada 

no município de Guaratuba/PR, consiste no transporte coletivo aquaviário de veículos e 

de passageiros. O empreendimento possui aproximadamente noventa e oito (98) 

funcionários, sendo esse número aumentado em épocas de maior movimentação 

(PGRS, 2017). A Concessionária é licenciada pelo IAP. 

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos (2017), a Concessionária é 

dividida em três (03) setores específicos, sendo eles: 

- Setor operacional: tem por finalidade orientar as atividades de recolhimento de 

ticket, carga, desatracação, navegação, atracação e descarga das embarcações, 

compreende a travessia e bilheterias e possui funcionamento vinte e quatro (24) horas 

por dia. 

- Setor de manutenção e apoio à travessia: tem a função de realizar a 

manutenção preventiva e corretiva dos flutuantes e pontes de acesso, bem como de 

preparar a manutenção das embarcações e acompanhar as vistorias da marinha, 

padronizando os serviços e cumprindo as exigências. Esse setor possui funcionamento 

de 2ª à 6ª feira das 07:00 às 18:00 horas, e aos sábados das 07:00 às 11:30 horas. 

- Setor administrativo: realiza as rotinas administrativas da Concessionária, com 

funcionamento de 2ª à 6ª feira das 07:00 às 18:00 horas, e aos sábados das 07:00 às 

12:00 horas. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados na Concessionária da 
Travessia de Guaratuba 

A composição dos resíduos gerados na Concessionária da Travessia de 

Guaratuba está apresentada no Gráfico 92 a seguir, enquanto que o Quadro 338 

apresenta a média de geração dos resíduos gerados, com base no ano de 2016. 
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Gráfico 92: Estimativa da composição de resíduos gerados na Concessionária da 
Travessia de Guaratuba. 

Fonte: PGRS Concessionária da Travessia de Guaratuba, 2017. 

Quadro 338: Média anual de geração de resíduos na Concessionária da Travessia de 
Guaratuba. 

Tipo de Resíduo Geração Anual (kg/ano) 

Resíduos de Minerais Não Metálicos 219.000,0 

Resíduos Recicláveis (Papel, Plástico, 
Vidro, Metal) 

219.000,0 

Resíduos Orgânicos (restos de 
alimentos, grama, galhos, folhas) 

164.250,0 

Sucata Metálica 73.000,0 

Rejeitos (papel higiênico, resíduos de 
varrição, etc) 

54.750,0 

Óleo lubrificante Usado* 53.533,3 

Resíduos Perigosos (latas de tinta e 
solventes, rolos e pincéis usados)* 

12.045,0 

Total 795.578,3 

“*”: Fez-se necessário converter “unidades” (ex.: “30 unidades de latas de tinta”) para kg, de forma que foram 
adotados pesos aproximados para cada unidade, de acordo com o tipo de resíduo. 

Fonte: PGRS Concessionária da Travessia de Guaratuba, 2017. 

Quadro 339: Caracterização e classificação dos resíduos gerados na Concessionária da 
Travessia de Guaratuba. 

Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Orgânico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 
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Resíduos Orgânicos (restos de alimentos,
grama, galhos, folhas)
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Rejeitos (papel higiênico, resíduos de
varrição,  etc)

Óleo lubrificante Usado

Resíduos Perigosos (latas de tinta e
solventes, rolos e pincéis usados)
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Resíduos 
(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Papel X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Plástico X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeito X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Vidro X    X 
Classe II B - 

Inerte 
Grupo D Grupo D 

Óleo  X   X 
Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 

Perigosos 
Diversos 

X   X  
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Pneus X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Sucata 
Metálica 

X    X 
Classe II A – 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Resíduos de 
Minerais Não 

Metálicos 
X    X 

Classe II A – 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Legenda: (1) Sólido; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

Fonte: PGRS da Concessionária da Travessia de Guaratuba, 2017. 

Porto de Antonina 

O Porto de Antonina possui dois (02) terminais: Barão de Teffé e Ponta do Félix - 

TPPF. Conta com 290.000 m2 de área física, porém, quanto à exportação, abrange 

mais de 800.000 km², contemplando os seguintes estados: PR, SC, MT, MS, GO, RO, 

SP, RS e países como a Bolívia, Argentina e Paraguai. O empreendimento é licenciado 

pelo Ibama. 

Caracterizar o tipo e a quantidade da movimentação de cargas é de suma 

importância para o gerenciamento dos resíduos sólidos. Nesse sentido, o Quadro 340 

apresenta informações referentes à movimentação média de cargas no Porto de 

Antonina no ano de 2011. 
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Quadro 340: Movimentação média de Cargas no Porto de Antonina. 

Tipo Média Anual (toneladas) 

Congelados 20.455,0 

Açúcar 69.656,0 

Fertilizante 1.096.357,0 

Trigo 29.072,0 

Caulin 24.386,0 

Fonte: PGRS Porto de Antonina, 2012. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Porto de Antonina 

A composição dos resíduos gerados no Porto de Antonina está apresentada no 

Gráfico 93 a seguir, enquanto que o Quadro 341 apresenta a média de geração anual 

dos resíduos encontrados. 

 

Gráfico 93: Estimativa da composição de resíduos gerados no Porto de Antonina. 
Fonte: PGRS Porto de Antonina, 2012. 

Quadro 341: Média de geração anual de resíduos no Porto de Antonina. 

Tipo de Resíduo 

Geração/Ano (kg/ano) 

Fonte de Geração 
Total 

Barão Teffé Ponta do Félix 

Rejeito 302,4 54.600,0 54.902,4 

Papel 252,0 34.800,0 35.052,0 

Plástico 110,4 32.600,0 32.710,4 
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Tipo de Resíduo 

Geração/Ano (kg/ano) 

Fonte de Geração 
Total 

Barão Teffé Ponta do Félix 

Metais 1,2 13.800,0 13.801,2 

Orgânico 400,0 11.400,0 11.800,0 

Resíduos Oleosos - 8.580,0 8.580,0 

Madeira - 700,0 700,0 

Resíduos Mistos 6,0 586,0 592,0 

Vidro - 400,0 400,0 

Borrachas  - 250,0 250,0 

Lâmpadas 7,0 120,0 127,0 

Total 1.079,0 157.836,0 158.915,0 

Fonte PGRS Porto de Antonina, 2012. 

Os principais tipos de resíduos sólidos gerados no Porto de Antonina e sua 

classificação de acordo com a norma ABNT NBR 10.004:2004, com a Resolução 

Conama 05/1993 e Resolução Anvisa 56/2008, assim como os locais de incidência 

(fontes de geração), encontram-se apresentados no Quadro 342, considerando o ano 

base de 2011. 
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Quadro 342: Caracterização e classificação dos Resíduos gerados no Porto de Antonina. 

Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Adm TPPF Embarcações 

Papéis 

Papel Misto 
Cartaz, Jornal, Revistas, Papel 

Colorido 
II-A D D X X 

 

Papel Contaminado 
Papel contaminado com produtos 

perigosos e tinta 
I, II-A B B 

   

Plásticos 

Plásticos Diversos 
Tubos de PVC, Embalagens de 

produtos de limpeza, lonas, copos... 
I D D X X 

 

Plástico Contaminado 
Embalagens plásticas de produtos 

químicos 
II-A B B 

 
X 

 

Metais 

Metais Ferrosos Sucatas Metálicas II-B D D 
 

X 
 

Metais não ferrosos 
Latas de bebidas, sucata de alumínio, 

cobre, bronze 
II-A D D X X 

 

Latas de Tinta 
Latas de tinta, latas de produtos 

químicos 
II-A D D 

 
X 

 

Matéria 
Orgânica 

Óleo Vegetal Óleo de fritura servido II-A D D 
 

X 
 

Restos Vegetais Poda do jardim, folhas, galhos II-A D D X X 
 

Restos Animais Animais mortos (ratos, pombos etc) I, II-A D D 
 

X 
 

Restos de Alimentos Restos de alimentos, pó de café II-A D D 
 

X 
 

Rejeitos 
Rejeitos em Geral 

Isopor, papel toalha, etiqueta, papel 
higiênico, resíduos de varrição 

II-A D D X X 
 

Bitucas de cigarro Bitucas de cigarro em geral II-A D D X X 
 

Vidros Vidros Diversos 
Embalagens de alimentos, vidros de 

laboratório 
II-B D D X X 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Adm TPPF Embarcações 

Lâmpadas 
Lâmpadas 

Fluorescentes 
Lâmpadas contendo metais pesados I B B X X 

 

Pilhas e 
Baterias 

Pilhas Diversas Pilhas comuns II-A B B X X 
 

Baterias 
Baterias de chumbo ácido, baterias de 

celular 
I B B X X 

 

Madeira Madeira em Geral Embalagens, caixas, palletes II-A D D 
 

X 
 

Lodos e Borras 

Lodo da ETE 
Lodo da estação de tratamento de 

água 
II-A D D 

   

Lodo da Caixa de 
Gordura 

Lodo da caixa de gordura II-A D D X X 
 

Borrachas 
Borrachas em Geral Correias, esteiras II-A D D 

 
X 

 
Pneus Pneus dos veículos em geral II-A D D X X 

 
Entulhos Entulhos de Obras Classe A - CONAMA 307 II-B D D X X 

 

Oleosos 

Serragem / maravalha / 
areia, filtro contaminado 

com óleo 

Serragem / maravalha, mangueiras, 
coifas contaminadas, filtros de óleo 

I B B 
   

Trapos de malha 
contaminados com óleo 

Trapos de malha, estopas 
contaminadas 

I B B 
 

X 
 

Óleo mineral veicular 
Óleo de lubrificação, transmissão, 

hidráulico 
I B B 

 
X 

 

Óleo dos Navios 
Óleo combustível e lubrificante 

misturado com água 
I B B 

  
X 

Resíduos 
Especiais 

Borra de Tinta Borra de tinta, solvente I, II-A B B 
   

Vernizes, Solventes Borra de verniz, solvente sujo I B B 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Adm TPPF Embarcações 

Produtos Químicos 
Restos de produtos químicos 

perigosos (laboratórios) 
I B B 

 
X 

 

Resíduos 
Mistos 

Sucata eletro-eletrônica 
Capacitores, componentes eletrônicos, 

fusível 
I, II-A B B X X 

 

Embalagens 
Cartonadas 

Embalagens de alimentos (longa vida) II-A D D X X 
 

Fiação Elétrica Fiação de cobre, cabos de vela II-A D D 
   

Resíduos de 
Saúde 

Biológicos 
Restos de curativos, gase 

contaminada 
I A A 

 
X X 

Perfurocortantes Lâminas de corte I A E 
 

X X 

Varredura 

Cereais Resíduos de soja, milho, farelos etc. II-A D D 
 

X 
 

Açúcar Resíduos de açúcar II-A D D 
   

Fertilizantes Resíduos de fertilizantes em geral II-A D D 
 

X 
 

Resíduos de 
Bordo de 
Navios 

Recicláveis de 

bordo 
Papel, plástico, metal, vidro II-A D D 

  
X 

Rejeito de bordo 
Resíduos dos sanitários (papel 

higiênico, fralda, absorvente etc.) 
I A A 

  
X 

Orgânicos de 

bordo 
Restos de alimentos II-A A A 

  
X 

Outros perigosos de 
bordo 

Pilhas, baterias, eletrônicos I A A 
  

X 

Fonte: PGRS Porto de Antonina, 2012. 
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Porto de Paranaguá 

O Porto de Paranaguá, segundo maior da baía do Atlântico Sul, está localizado 

em uma posição estratégica com conexão com países do Mercosul, com uma área de 

influência de 800.000 km2. O Porto possui uma área total de 2.350.000 m2, com 4.232 

m de extensão em cais e píeres e uma soma de vinte (20) berços. O empreendimento 

é licenciado pelo Ibama. 

Conforme consta no PGRS do Porto de Paranaguá (2016), a APPA realiza o 

efetivo controle documental da remoção de todos os resíduos gerados pela própria 

APPA, bem como dos resíduos que estão sob responsabilidade da mesma (bordo de 

embarcação e resíduos gerados pelos operadores portuários no interior da faixa 

primária e no corredor de exportação). O manejo dos resíduos gerados na varredura do 

corredor de exportação é realizado pela Associação dos Operadores Portuários do 

Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá – AOCEP, enquanto que os resíduos 

gerados a bordo das embarcações são gerenciados pelas Agências Marítimas. Além 

disso, os terminais privados do Porto são de responsabilidade das empresas que os 

administram. 

A infraestrutura terrestre do Porto de Paranaguá é destinada ao 

desenvolvimento de diversas atividades relacionadas à movimentação de cargas 

gerais, de granéis sólidos e líquidos, além de serviços de apoio. O complexo para 

granéis tem capacidade estática de 1.550.000 t, com embarque de aproximadamente 

13.000 t/h. O Quadro 343 apresenta informações referentes à movimentação média de 

cargas no ano de 2014 no Porto. 

Quadro 343: Movimentação média de Cargas no Porto de Paranaguá. 

Tipo Média Anual (toneladas) 

Exportação 2014 

Açúcar 366.541 

Congelados 139.247 

Derivados de Petróleo 59.357 

Farelos 434.389 

Madeira 50.104 

Milho 350.228 
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Tipo Média Anual (toneladas) 

Exportação 2014 

Óleo Vegetal 77.410 

Pepel e derivados 26.949 

Soja 625.013 

Trigo 24.546 

Veículos 3095 (unidades) 

Importação 2014 

Álcool 2.325 

Derivados de Petróleo 145.641 

Fertilizantes 804.280 

Malte/Cevada 22.318 

Máq./Equip./Peças 27.707 

Sal 31.480 

Trigo 14.586 

Veículos 6.896 (unidades) 

Fonte: PGRS Porto de Paranaguá, 2016. 

 Composição e Geração dos Resíduos gerados no Porto de Paranaguá 

O Quadro 344 apresenta a média de geração anual dos resíduos encontrados, 

com base nos valores gerados no ano de 2015. 

Quadro 344: Média de geração anual de resíduos no Porto de Paranaguá. 

Fonte Geradora Resíduo Quantidade Gerada (t/ano) 

Appa 

Perigoso 11 

Não Perigoso 2.472 

Total 2.483 

Operadores Portuários 

Perigoso 16 

Não Perigoso 1.134 

Total 1.150 

Embarcações Perigoso 412 

AOCEP Orgânico e Rejeito (varrição) 3.146 

Fonte: PGRS Porto de Paranaguá, 2016. 

Os principais tipos de resíduos sólidos gerados no Porto de Paranaguá, sua 

classificação de acordo com a ABNT NBR 10004:2004 e a Anvisa 56/2008, assim 
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como os locais de incidência (fontes de geração), encontram-se apresentados no 

Quadro 345. 
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Quadro 345: Caracterização e classificação dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá. 

Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Adm. 
Av. 

Portuária 
Pátio de 
Triagem 

Manut. 
Corr. 

Export. 
Faixa Embarcações 

Papéis 

Papel Misto 
Cartaz, Jornal, 
Revistas, Papel 

Colorido 
II-A D D X X X X X X X 

Papel 
Contaminado 

Papel 
contaminado 
com produtos 
perigosos e 

tinta 

I, II-A B B 
 

X X X X X 
 

Plásticos 

Plásticos 
Diversos 

Tubos de PVC, 
Embalagens de 

produtos de 
limpeza, lonas, 

copos... 

II-A D D X X X X X X X 

Plástico 
Contaminado 

Embalagens 
plásticas de 

produtos 
químicos 

I B B 
 

X X X X X 
 

Metais 

Metais 
Ferrosos 

Sucatas 

Metálicas 
II-B D D X X X X X X 

 

Metais não 
ferrosos 

Latas de 
bebidas, sucata 

de alumínio, 
cobre, bronze 

II-A D D X X X X X X 
 

Latas de Tinta 

Latas de tinta, 
latas de 
produtos 
químicos 

II-A D D 
 

X X X X X 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Adm. 
Av. 

Portuária 
Pátio de 
Triagem 

Manut. 
Corr. 

Export. 
Faixa Embarcações 

Matéria 
Orgânica 

Óleo Vegetal 
Óleo de fritura 

servido 
II-A D D 

       

Restos 
Vegetais 

Poda do jardim, 
folhas, galhos 

II-A D D X X X X X X 
 

Restos 
Animais 

Animais mortos 
(ratos, pombos 

etc) 
I, II-A D D X X X X X X X 

Restos de 
Alimentos 

Restos de 
alimentos, pó 

de café 
II-A D D X X X X X X X 

Rejeitos 

Rejeitos em 
Geral 

Isopor, papel 
toalha, 

etiqueta, papel 
higiênico, 

resíduos de 
varrição 

II-A D D X X X X X X X 

Bitucas de 
cigarro 

Bitucas de 
cigarro em 

geral 
II-A D D X X X X X X X 

Vidros 
Vidros 

Diversos 

Embalagens de 
alimentos, 
vidros de 

laboratório 

II-B D D X X X X X X X 

Lâmpadas 
Lâmpadas 

Fluorescentes 

Lâmpadas 
contendo 

metais pesados 
I B B X X X X X X 

 

Pilhas e 
Baterias 

Pilhas 
Diversas 

Pilhas comuns II-A B B X X X X X X X 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Adm. 
Av. 

Portuária 
Pátio de 
Triagem 

Manut. 
Corr. 

Export. 
Faixa Embarcações 

Pilhas e 
Baterias 

Baterias 

Baterias de 
chumbo ácido, 

baterias de 
celular 

I B B X 
 

X X X X X 

Madeira 
Madeira em 

Geral 
Embalagens, 

caixas, palletes 
II-A D D 

 
X X X X X 

 

Lodos e 
Borras 

Lodo da ETE 

Lodo da 
estação de 

tratamento de 
água 

II-A D D 
       

Lodo da Caixa 
de Gordura 

Lodo da caixa 
de gordura 

II-A D D X 
 

X 
 

X 
  

Borrachas 

Borrachas em 
Geral 

Correias, 
esteiras 

II-A D D 
 

X X X X X 
 

Pneus 
Pneus dos 

veículos em 
geral 

II-A D D 
 

X X X 
   

Entulhos 
Entulhos de 

Obras 
Classe A - 

CONAMA 307 
II-B D D X X X X X X 

 

Oleosos 

Serragem/mar
avalha/areia, 

filtro 
contaminado 

com óleo 

Serragem/mara
valha, 

mangueiras, 
coifas 

contaminadas, 
filtros de óleo 

I B B 
   

X X X 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Adm. 
Av. 

Portuária 
Pátio de 
Triagem 

Manut. 
Corr. 

Export. 
Faixa Embarcações 

Trapos de 
malha 

contaminados 
com óleo 

Trapos de 
malha, estopas 
contaminadas 

I B B 
 

X X X X X 
 

Óleo mineral 
veicular 

Óleo de 
lubrificação, 
transmissão, 

hidráulico 

I B B 
  

X X 
   

Óleo dos 
Navios 

Óleo 
combustível e 

lubrificante 
misturado com 

água 

I B B 
      

X 

Resíduos 
Especiais 

Borra de Tinta 
Borra de tinta, 

solvente 
I, II-A B B 

   
X 

 
X 

 

Vernizes, 
Solventes 

Borra de verniz, 
solvente sujo 

I B B 
   

X 
 

X 
 

Produtos 
Químicos 

Restos de 
produtos 
químicos 
perigosos 

(laboratórios) 

I B B 
   

X 
 

X 
 

Resíduos 
Mistos 

Sucata eletro-
eletrônica 

Capacitores, 
componentes 
eletrônicos, 

fusível 

I, II-A B B X X X X X X 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Adm. 
Av. 

Portuária 
Pátio de 
Triagem 

Manut. 
Corr. 

Export. 
Faixa Embarcações 

Embalagens 
Cartonadas 

Embalagens de 
alimentos 

(longa vida) 
II-A D D X X X X X X X 

Fiação 
Elétrica 

Fiação de 
cobre, cabos 

de vela 
II-A D D 

   
X X X 

 

Resíduos 
de Saúde 

Biológicos 
Restos de 

curativos, gase 
contaminada 

I A A 
     

X X 

Perfurocortant
es 

Lâminas de 
corte 

I A E 
     

X X 

Varredura 

Cereais 
Resíduos de 
soja, milho, 
farelos etc. 

II-A D D 
 

X 
  

X X 
 

Açúcar 
Resíduos de 

açúcar 
II-A D D 

 
X 

  
X X 

 

Fertilizantes 
Resíduos de 

fertilizantes em 
geral 

II-A D D 
 

X 
  

X X 
 

Resíduos 
de Bordo de 

Navios 

Recicláveis de 
bordo 

Papel, plástico, 
metal, vidro 

II-A D D 
      

X 

Rejeito de 
bordo 

Resíduos dos 
sanitários  

I A A 
      

X 

Orgânicos de 
bordo 

Restos de 
alimentos 

II-A A A 
      

X 
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Caracterização Classificação Incidência 

Grupo Sub-Grupo Descrição 
ABNT NBR 
10.004:2004 

CONAMA 
05/1993 

ANVISA 
56/2008 

Adm. 
Av. 

Portuária 
Pátio de 
Triagem 

Manut. 
Corr. 

Export. 
Faixa Embarcações 

Outros 
perigosos de 

bordo 

Pilhas, 
baterias, 

eletrônicos 
I A A 

      
X 

Fonte: PGRS Porto de Paranaguá, 2016. 



  

 

965 

 
965 

11.8.5. Terminais Rodoviários 

Existem quarenta e três (43) empresas de ônibus que realizam o transporte 

intermunicipal de passageiros no estado do Paraná (DER, 2017). Na maioria dos 

terminais, especialmente naqueles que apresentam maior faturamento, existem 

concessionárias que prestam serviços comercias, principalmente na área de 

alimentação, com expressiva geração de resíduos. 

No entanto, no que se refere aos terminais rodoviários do Estado, não foram 

encontrados registros e informações disponíveis, sobretudo com relação à quantidade 

existente, localização e fluxo de passageiros. As informações obtidas por meio dos 

questionários preenchidos pelos municípios quanto aos terminais rodoviários do 

estado, resumem-se à administração dos mesmos, de responsabilidade das Prefeituras 

Municipais, que não possuem controle específico desse tipo de terminal. Dessa forma, 

o manejo dos RST gerados nesses terminais fica a encargo das mesmas, os quais são 

gerenciados conjuntamente com os resíduos domiciliares, não há assim, dados sobre a 

composição e estimativa de geração desses resíduos. 

Conforme apresentado acima, a análise desse cenário no estado foi bastante 

dificultada. Contudo, considerando os resíduos que podem apresentar maior incidência 

nesses terminais, estão apresentados no Quadro 346 sua caracterização e 

classificação. 

Quadro 346: Caracterização e classificação dos Resíduos que podem ser gerados em 
Terminais Rodoviários. 

Resíduos 

(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Objetos contaminados 
em postos de 

atendimento médico, 
produtos apreendidos 

X     
Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo A 

Lâmpadas, pilhas, 
baterias, cartuchos de 

impressora/tonners 
   X  

Classe I - 
Perigoso 

Grupo B Grupo B 
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Resíduos 

(Categoria) 

Caracterização Classificação 

S (1) L (2) G (3) M (4) R (5) ABNT NBR 
10.004:2004 

Conama 
05/1993 

Anvisa 
56/2008 

Recicláveis: papel, 
papelão, plástico, vidro, 
metais, embalagens e 
materiais de escritório 

X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Orgânicos: resto de 
alimentos e resíduos 
da manutenção de 

áreas verdes (varrição, 
poda e capina) 

X    X 
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Rejeitos: rejeitos de 
alimentação, resíduos 
de sanitários, objetos 

descartados no 
embarque, resíduos de 
varrição e resíduos de 

outros grupos 
misturados 

X     
Classe II A - 
Não Inerte 

Grupo D Grupo D 

Materiais 
perfurocortantes ou 

escarificantes 
X     

Classe I - 
Perigoso 

Grupo A Grupo E 

Legenda: (1) Sólidos; (2) Líquido; (3) Gasoso; (4) Misto; (5) Reciclável. 

11.8.6. Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - CLIAs 

Os CLIAs, por serem grandes complexos utilizados para armazenagem de 

mercadorias/cargas, que também podem servir como instalação para funcionamento de 

estabelecimentos industriais de regime especial aduaneiro, também se caracterizam 

como geradores de RST. 

Não existem dados disponíveis sobre a composição e estimativa de geração dos 

resíduos gerados nesses terminais. Assim, devido à ausência de base de dados que 

consolide essas informações, a análise desse cenário no estado não foi realizada. 

11.9. Coleta e Transporte 

As informações sobre a coleta e o transporte de RST são importantes, tanto para 

a verificação das quantidades geradas, como para o reconhecimento dos fluxos 

origem-destino dos resíduos gerados. A seguir estão apresentadas informações 

referentes à coleta e transporte dos terminais dos quais foram obtidas informações. 
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11.9.1. Terminais Aeroportuários 

Dentre os terminais aeroportuários foram obtidas informações referentes à coleta 

e ao transporte dos RST gerados no Aeroporto Afonso Pena – SBCT, no Aeroporto de 

Foz do Iguaçu – Cataratas e no Aeroporto de Londrina – Governador José Richa. 

Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT 

No aeroporto Afonso Pena é realizada a coleta seletiva, os coletores são 

destinados a: papel, plástico, metal, vidro, resíduo perigoso e outros resíduos, 

separados por sacolas coloridas as quais indicam qual o resíduo deve ser depositado, 

dessa forma os resíduos provenientes dessas instalações são acondicionados 

conforme a Resolução Conama 275/2001, que 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 a coleta seletiva. 

Conforme informações da INFRAERO (2018), o acondicionamento dos resíduos 

de aeronaves é de responsabilidade das Companhias Aéreas, que realiza da seguinte 

forma: 

- Sacos Pretos – Resíduos de consumo a bordo misturados: devido aos 

procedimentos internos da tripulação e ao pouco tempo para liberação da 

aeronave em solo, não é possível realizar a separação dos resíduos em 

Reciclável e Não Reciclável no local da geração dos resíduos, assim são 

misturados e transportados para a Central de Resíduos onde a separação é feita 

posteriormente na Área de Segregação; 

- Sacos Brancos – Resíduos Infectantes: resíduos oriundos dos banheiros e 

EPI’s utilizados para a limpeza das aeronaves provenientes de outras 

localidades do Brasil (voos domésticos). Além disso, todo resíduo de bordo de 

voos internacionais são considerados potencialmente infectantes e são 

acondicionados em sacos brancos e tratados em autoclave na central de 

resíduos do aeroporto. Dessa forma, segundo informação da Superintendência 

da INFRAERO, aproximadamente 99,5% dos resíduos infectantes gerados no 

SBCT são advindos das aeronaves. 
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Os resíduos sólidos provenientes de aeronaves com origem ou escala em áreas 

indenes, endêmicas ou epidêmicas de doenças transmissíveis, pragas e/ou doenças 

zoo e fitossanitárias quando detectados, devem ser recepcionados pela equipe de 

vigilância sanitária sediada no Aeroporto que deverá tomar todos os procedimentos de 

garantia da saúde pública. Os resíduos potencialmente infectantes coletados 

necessitam ser acondicionados em sacos plásticos duplos de cor brancos leitosos, 

conforme NBR 9191/08, que traz informações referentes aos sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo - requisitos e métodos de ensaio, e encaminhados para 

tratamento específico para resíduos de serviço de saúde (PGRS SBCT, 2013). 

Os materiais que não são permitidos a bordo de aeronaves são apreendidos no 

acesso à sala de embarque, posteriormente passam por processo interno de 

catalogação, quantificação, qualificação, sendo realizada a destinação de acordo com o 

tipo de material apreendido. 

Quanto aos resíduos gerados no TECA, segundo a Resolução Conama 02/91, 

que dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas deterioradas, contaminadas ou 

fora de especificações, compete ao órgão administrador do TECA a responsabilidade 

de comunicar a existência de cargas deterioradas, contaminadas, fora de 

especificações ou abandonadas. Transcorrido os prazos legais definidos pela 

Secretaria da Receita Federal para tomada de providências, as cargas são avaliadas e 

então classificadas em: bens passíveis de comercialização por meio de leilão público, 

incorporação ao patrimônio da união, doação às entidades filantrópicas ou, finalmente, 

passíveis de serem encaminhadas para destruição. Caso a Receita Federal ou os 

Órgãos Ambientais responsáveis constatem a necessidade de destruição de cargas, 

cabe por parte da empresa administradora do aeroporto desencadear um processo de 

avaliação e destinação dos resíduos. 

O processo de coleta no aeroporto é realizado por funcionários de varrição, que 

fazem a limpeza do ambiente, e funcionários de coleta, que removem o resíduo e o 

organizam para posterior transporte para a área de segregação. Os resíduos 

infectantes e os perigosos são armazenados temporariamente em baias na área de 

segregação. 
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A área de segregação possui 11 (onze) locais definidos para armazenamento 

temporário de resíduos que aguardam coleta e destinação ambientalmente adequada. 

São elas: 

 Caçamba para resíduos recicláveis sem vidro de 30 m³; 

 Caçamba para resíduos orgânicos de 7 m³; 

 Caçamba para resíduos de vidro de 7 m³; 

 Caçamba para madeiras de 7 m³; 

 Compactador para rejeitos de 8 m³; 

 Área para armazenamento temporário de materiais recicláveis segregados, 

provenientes das aeronaves; 

 Duas Baias para resíduos perigosos; 

 Baia para resíduos infectantes; 

 Áreas para containers com rodas, para resíduos provenientes das aeronaves; 

 Área para tambores armazenadores de lâmpadas; 

 Área com contêiner para armazenamento de pneus inservíveis. 

A Figura 179 a seguir apresenta a área de armazenamento temporário de 

resíduos e a área de segregação de resíduos do Aeroporto Internacional Afonso Pena. 
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Figura 179: Área de armazenamento temporário de resíduos e área de segregação de 
resíduos do Aeroporto Internacional Afonso Pena. 

Fonte: Visitas, 2017. 

Conforme informações da Infraero (2018), a Transportec Coleta e Remoção de 

Resíduos LTDA., localizada em Curitiba e licenciada pelo IAP, é a empresa contratada 

responsável pelo transporte de todos os resíduos gerados no SBCT até os locais de 

disposição final. 

No momento da coleta, a contratada substitui as caçambas cheias por outras 

vazias. Os valores dos quantitativos são obtidos nos locais para onde os resíduos são 

enviados, onde então é realizada a pesagem dos materiais. Outros resíduos que são 

gerados de forma esporádica, inclusive os resíduos perigosos, é feita a solicitação de 

caçambas extras, e, da mesma forma, são pesados no local de recebimento dos 

resíduos. 

Aeroporto de Foz do Iguaçu – Cataratas 

Os resíduos recicláveis gerados no Aeroporto Cataratas são coletados 

mensalmente e os resíduos orgânicos uma vez por semana; os demais resíduos 

gerados no terminal são coletados conforme demanda. Os resíduos provenientes das 

aeronaves são de responsabilidade das companhias aéreas. 

O Quadro 347 a seguir apresenta as empresas envolvidas na coleta e transporte 

dos resíduos gerados no Aeroporto Cataratas, bem como o município onde se 

localizam, com base no ano de 2017. 
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Quadro 347: Coleta e Transporte dos resíduos gerados no Aeroporto Cataratas. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pela 

Coleta e Transporte 
Localização 

Recicláveis 
Cooperativa de Catadores de 

Foz do Iguaçu 
Foz do Iguaçu/PR 

Orgânicos, pilhas e baterias Prefeitura Municipal Foz do Iguaçu/PR 

Rejeito, Pneus, Resíduos de 
Construção Civil 

Conforme demanda 

Lâmpadas fluorescentes 
Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos - Cetric 

Chapecó/SC 

Óleos Minerais Lubrasil Lubrificantes LTDA. Araucária/PR 

Fonte: INFRAERO Cataratas, 2018. 

Aeroporto de Londrina – Governador José Richa 

Os resíduos provenientes das aeronaves que pousam no Aeroporto de Londrina 

são coletados em sacos plásticos e enviados para segregação na Central de Resíduos 

do Aeroporto. Cabe ressaltar que o aeroporto somente recebe voos domésticos, 

portanto não recebe voos de outros países que podem ter algum tipo de risco 

sanitário/endêmico. 

Os resíduos de papel, plástico, metais e infectantes são coletados uma vez por 

semana; os resíduos orgânicos e rejeitos são coletados três vezes na semana; 

enquanto que os resíduos de pneus, resíduos de reparos civis, lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e baterias, óleos minerais e materiais contaminados diversos são 

coletados conforme demanda. 

O Quadro 348 a seguir apresenta as empresas envolvidas na coleta e transporte 

dos resíduos gerados no Aeroporto de Londrina, bem como o município onde se 

localizam, com base no ano de 2017. 
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Quadro 348: Coleta e Transporte dos resíduos gerados no Aeroporto de Londrina. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pela 

Coleta e Transporte 
Localização 

Recicláveis 

Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis e de 

Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana de Londrina - 

Cooper Região 

Londrina/PR 

Orgânico, Rejeito, Resíduos 
de pequenos reparos de 
Construção Civil, Pilhas e 

Baterias, Materiais 
Contaminados Diversos 

Kurica Ambiental S.A Londrina/PR 

Lâmpadas Fluorescentes 
Bap Light Descontaminação 

de Lâmpadas LTDA. 
Londrina/PR 

Óleos Minerais LWART - Lubrificantes LTDA. Londrina/PR 

Infectantes 
SERQUIP Tratamentos 

Resíduos PR LTDA. 
Curitiba/PR 

Fonte: Infraero Londrina, 2018. 

Com base nas informações obtidas referentes aos empreendimentos 

aeroportuários, no geral a coleta dos resíduos gerados é feita através da equipe de 

limpeza dos terminais. O transporte dos RST até as unidades de transbordo, 

tratamento ou disposição final é realizado pelos mesmos veículos que efetuam a 

coleta, conforme a caracterização do resíduo. 

11.9.2. Terminais Ferroviários 

Dentre os terminais ferroviários foram obtidas informações referentes à coleta e 

transporte dos RST gerados no Terminal Paranaguá, administrado pela Rumo ALL. 

Terminal Paranaguá (Pátio KM 05 e Estação Ferroviária Dom Pedro) – Rumo ALL 

O Quadro 349 a seguir apresenta as empresas envolvidas na coleta e transporte 

dos resíduos gerados no Terminal Paranaguá (Pátio KM 05 e Estação Ferroviária Dom 

Pedro), com base no ano de 2016. 

Quadro 349: Coleta e transporte dos resíduos gerados no Terminal Paranaguá. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pela 

Coleta e Transporte 
Localização 

Orgânico HMS Transporte e Locação Curitiba/PR 
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Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pela 

Coleta e Transporte 
Localização 

Rejeito de Caçambas LTDA. 

Solo 

Madeira 

Sólidos Contaminados 

EPI’s* 

Recicláveis 
Associações de moradores 

lindeiros a ferrovia, mediante 
termo de doação 

Paranaguá/PR 

Sucata* 
Estaçofer Comércio de Aço e 

Ferro LTDA. 
Araucária/PR 

“*”: Dados do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Terminal Paranaguá (2015). 

Fonte: Rumo ALL, 2018. 

11.9.3. Terminais Aquaviários 

A seguir estão apresentadas as informações obtidas referentes à coleta e 

transporte dos RST gerados na Concessionária da Travessia de Guaratuba e dos 

Portos de Antonina e Paranaguá, obtidas a partir dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos dos referidos empreendimentos. 

Concessionária da Travessia de Guaratuba 

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Concessionária da 

Travessia de Guaratuba (2017), a coleta dos resíduos gerados é realizada pelos 

funcionários da empresa de forma periódica e todo resíduo coletado é armazenado nos 

locais específicos até serem destinados. Os resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis 

são coletados diariamente, enquanto que os resíduos perigosos são coletados uma vez 

na semana. 

A Concessionária possui sistema de coleta seletiva nos terminais de embarque 

para proporcionar a separação e reciclagem dos resíduos gerados pelos usuários, 

sendo que resíduos como papel, papelão, plásticos em geral, vidros e metais, são 

coletados diariamente e dispostos na Central de Resíduos, onde são separados dos 

demais materiais. Os resíduos perigosos são armazenados em um barracão no setor 
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de manutenção em galões ou tambores fechados e o óleo lubrificante usado é 

armazenado em um tanque em local apropriado, coberto e com bacia de contenção. 

O Quadro 350 a seguir apresenta as empresas envolvidas na coleta e transporte 

dos resíduos gerados na Concessionária da Travessia de Guaratuba, com base no ano 

de 2016. 

Quadro 350: Coleta e transporte dos resíduos gerados na Concessionária da Travessia de 
Guaratuba. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pela 

Coleta e Transporte 
Localização 

Resíduos de Minerais Não 
Metálicos 

Essencis Soluções 
Ambientais S.A 

Joinville/SC 

Recicláveis 
Prefeitura Municipal de 

Guaratuba 
Guaratuba/PR 

Restos de alimentos, 
grama, galhos, folhas 

Transportados internamente 
em carrinhos das lixeiras até 

a disposição final 
Guaratuba/PR 

Sucata Metálica CORETRANS Comercial Joinville/SC 

Rejeitos  
Prefeitura Municipal de 

Guaratuba 
Guaratuba/PR 

Óleo lubrificante Usado* 
Filtroville Comércio de Filtros 

e Lubrificantes 
Joinville/SC 

Resíduos Perigosos  
Essencis Soluções 

Ambientais S.A 
Joinville/SC 

Fonte: PGRS da Concessionária da Travessia de Guaratuba, 2017. 

Porto de Antonina 

No Porto de Antonina, no Terminal Público Barão de Teffé, a maioria dos 

resíduos é segregada (lâmpadas fluorescentes, embalagens de óleo mineral, rejeitos, 

papéis, plásticos). 

No Terminal Ponta do Félix a coleta dos resíduos se dá por meio de coletores 

distribuídos em todo o site, com o padrão de cores definido conforme a Resolução 

Conama 275/01, que 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 a coleta seletiva. 
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Os resíduos recicláveis, após serem coletados nos recipientes dispostos pela 

área do terminal, permanecem armazenados no interior de um armazém, dotado de 

piso impermeabilizado e cobertura. Quanto aos resíduos contaminados, a coleta ocorre 

em container de 36 m³. Os rejeitos são coletados e depositados em caçambas 

estacionárias com tampa. 

O Quadro 351 a seguir apresenta as empresas envolvidas na coleta e transporte 

dos resíduos gerados no Porto de Antonina, com base no ano de 2011. 

Quadro 351: Coleta e Transporte dos resíduos gerados no Porto de Antonina. 

Fonte Geradora Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pela 

Coleta e Transporte 
Localização 

Barão do Teffé 
(Appa) 

Recicláveis 
Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de 
Antonina - Acapra 

Antonina/PR 

Rejeito 
Prefeitura Municipal de 

AntoniNa 
Antonina/PR 

Restos vegetais Appa Antonina/PR 

Perigosos (lâmpadas 
fluorescentes e 

embalagens plásticas de 
óleo) 

Indefinido 

Terminal Ponta do 
Félix 

Recicláveis 
Duplast Reciclagem de 

Plásticos LTDA. 
Contenda/PR 

Rejeitos 
J.J. Comércio e Transportes 
de Resíduos Oleosos LTDA. 

Paranaguá/PR 

Contaminados 
J.J. Comércio e Transportes 
de Resíduos Oleosos LTDA. 

Paranaguá/PR 

Fonte: PGRS do Porto de Antonina, 2012. 

Porto de Paranaguá 

No Porto de Paranaguá, a coleta dos resíduos se dá por meio de caçambas 

metálicas estacionárias com e sem tampa, coletores metálicos de 1,5 m3, coletores 

triplos, contentores plásticos e bituqueiras, que possibilitam a segregação dos resíduos 

em quatro (04) categorias: recicláveis (recipientes na cor verde), não recicláveis/rejeitos 

(cor cinza), orgânicos (cor marrom) e contaminados/perigosos (cor laranja). Esses 

equipamentos estão distribuídos em Pontos de Coleta Seletiva - PCS, que abrangem 
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uma determinada área física do Porto (instalações, edifícios, áreas de estacionamento 

etc). A coleta dos resíduos é feita por funcionários de empresa terceirizada. 

Os resíduos da varrição do corredor de exportação e trechos da faixa primária 

são de responsabilidade da AOCEP, que efetua a limpeza/coleta por meio de um 

equipamento motorizado. Já os resíduos de varrição dos demais locais do Porto, são 

acondicionados em caçambas estacionárias de não recicláveis (cor cinza), alocadas 

em pontos estratégicos para os despejos dos resíduos. 

A Figura 180 a seguir apresenta os recipientes de acondicionamento de resíduos 

recicláveis e não recicláveis do Porto de Paranaguá. 

  

Figura 180: Recipientes de acondicionamento de resíduos recicláveis e não recicláveis 
do Porto de Paranaguá. 

Fonte: Visitas, 2017. 

Todos os resíduos de embarcação, inclusive os recicláveis, são considerados 

Resíduos Perigosos (Classe I), devido à probabilidade de contaminação por outros 

tipos de resíduos e por serem considerados potenciais vetores de pandemias (PGRS 

Porto de Paranaguá, 2016). Quando as embarcações atracam do Porto de Paranaguá 

deve ser seguido o procedimento de “retirada de resíduos a bordo de embarcações”, 

detalhado no PGRS do referido empreendimento. De acordo com este procedimento, 

cabe a embarcação preencher o Comunicado de Chegada de Embarcação, para que 

sejam tomadas as devidas providências pela autoridade sanitária em exercício no 

porto. A embarcação deve ter as informações referentes ao acondicionamento, 

armazenamento, coleta e destino final dos resíduos sólidos gerados na embarcação. 
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O certificado de Livre Prática, documento de caráter intransferível, é concedido 

pela autoridade sanitária mediante análise das condições operacionais e higiênico-

sanitárias da embarcação e do estado de saúde dos seus viajantes. A embarcação, 

após devidamente certificada, deve solicitar à empresa terceirizada responsável, a 

coleta dos resíduos, que deve ser feita em sacos apropriados devidamente 

identificados com o nome do navio de onde o resíduo é proveniente, de acordo com a 

especificação da Classe, matéria-prima e dimensões dos resíduos, conforme definições 

da Portaria 297/15 APPA – estabelece o regulamento das atividades de remoção de 

resíduos sólidos e líquidos de embarcações e da faixa portuária primária do porto 

organizado de Paranaguá e os critérios, procedimentos e meios adequados para que 

essas atividades sejam executadas de forma segura e permitam melhor controle e 

fiscalização por parte da autoridade portuária – para que desta forma possa ser 

conferido pela empresa receptora de resíduos para tratamento. 

O transporte dos resíduos das embarcações ocorre em sacos devidamente 

identificados em veículos da empresa responsável pelo gerenciamento, e é 

acompanhado pela equipe de emergência, que realiza o controle da área, prevenindo 

assim quaisquer riscos de contaminação ao meio ambiente local. 

O Quadro 352 a seguir apresenta as empresas envolvidas na coleta e transporte 

dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá, com base no ano de 2015. 

Quadro 352: Coleta e Transporte dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá. 

Fonte 
Geradora 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Coleta e Transporte 
Localização 

APPA 

Recicláveis 

HMS Transporte e Locação 
de Caçambas LTDA. 

Curitiba/PR 

Rejeito 

Pneus 

Contaminados 

Lâmpadas fluorescentes 
pilhas, baterias, eletrônicos 

Resíduos eletrônicos não 
perigosos 

Sucata metálica 

Resíduos de construção civil 
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Fonte 
Geradora 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Coleta e Transporte 
Localização 

Porto de 
Paranaguá 

Orgânico gerado na AOCEP Kossatz Agricultura LTDA. 
Ponta 

Grossa/PR 

Resíduos de bordo 
(recicláveis, não recicláveis, 

orgânicos, etc.) 

Resolve Soluções Marítimas 
e Ambientais LTDA. 

Paranaguá/PR 
Paraná Oil Com. Óleos 

LTDA. 

SERQUIP Tratamentos 
Resíduos PR LTDA. 

Curitiba/PR 

Óleo coletado das 
embarcações 

Vale Comércio de 
Lubrificantes LTDA. 

Rodeio/SC 

Resolve Soluções Marítimas 
e Ambientais LTDA. 

Paranaguá/PR 

Fonte: PGRS do Porto de Paranaguá, 2016. 

As transportadoras de resíduos gerados no Porto de Paranaguá comprovam, 

junto a APPA, a destinação correta dos resíduos. Assim, além do Plano de Trabalho 

(documento que estabelece a forma de remoção: coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos), são exigidos também o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, o 

Certificado de Retirada de Resíduos (para resíduos de bordo de embarcação), e o 

respectivo Certificado de Destinação Final - CDF. 

11.9.4. Terminais Rodoviários 

A coleta e o transporte dos resíduos gerados em alguns terminais rodoviários do 

estado do Paraná, dos quais foram obtidas informações por meio das visitas realizadas 

aos municípios e dos questionários aplicados, são administrados pelas Prefeituras 

Municipais, de maneira que a coleta e o transporte são realizados em conjunto com os 

resíduos domiciliares. 

11.10. Tratamento e Disposição Final 

O tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos RST depende 

diretamente da sua correta segregação e coleta. Nos terminais que existe a separação 

diferenciada de acordo com a Resolução Conama 05/1993, os resíduos perigosos são 

enviados para autoclavagem (Grupo A) ou para tratamento específico de acordo com 

as características de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade e reatividade (Grupo B).  
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Os resíduos do Grupo D, por suas características semelhantes ao RSU, são 

passíveis de tratamento, porém, geralmente são enviados para disposição final sem 

diferenciação, salvo em terminais que existe a coleta seletiva. Nesses casos, os 

resíduos recicláveis podem ser encaminhados para reciclagem e reaproveitamento. 

Em atendimento ao Decreto Federal nº 5.940 de Outubro de 2006, que institui a 

separação dos resíduos descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública, na fonte geradora, e à sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, alguns terminais que segregam seus resíduos 

recicláveis destinam os mesmos às Associações de Catadores dos municípios em que 

se localizam. 

O tipo de disposição final depende da classificação dos resíduos gerados, 

devendo-se ter atenção aos resíduos Classe I. Dessa forma, faz-se importante que os 

RST passem por uma correta segregação e coleta nos terminais de transporte. A 

seguir são descritos os tipos de disposição final realizados nos terminais dos quais 

foram obtidas informações. 

11.10.1. Terminais Aeroportuários 

No que se trata dos terminais aeroportuários do estado do Paraná, foram obtidas 

informações referentes ao tratamento e destinação final dos RST gerados no Aeroporto 

Internacional de Curitiba – Afonso Pena, no Aeroporto de Londrina e no Aeroporto de 

Foz do Iguaçu. 

Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena - SBCT 

No Aeroporto Afonso Pena, os resíduos de aeronave (Grupo A) com 

características infectantes são autoclavados no Aeroporto e posteriormente enviados 

para destinação final em conjunto com os demais rejeitos gerados no SBCT. Os 

resíduos gerados a partir das apreensões no terminal, pertencentes aos Grupos A e E, 

também passam pela autoclave para destruição de microrganismos e são descartados 

como rejeitos.  
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A Figura 181 a seguir apresenta a unidade de autoclavagem de resíduos do 

Aeroporto Internacional Afonso Pena visitada pela equipe do Consórcio EnvEx-

Engebio. 

 
Figura 181: Unidade de autoclavagem de resíduos do Aeroporto Internacional Afonso 

Pena. 
Fonte: Visitas, 2017. 

De acordo com informações da INFRAERO (2018), quando a autoclave do 

SBCT está em manutenção os resíduos infectantes são encaminhados para a empresa 

contratada Ambserv Sul Serviços Ambientais LTDA., localizada no município de São 

José dos Pinhais. A contratada realiza a desinfecção do material em autoclave e o 

posterior descarte em aterro. 

Os resíduos sanitários e rejeitos provenientes das instalações aeroportuárias, 

além do rejeito obtido na segregação dos resíduos da aeronave (material que não é 

encaminhado para a reciclagem) (Grupo D) são destinados ao compactador do 

Aeroporto, que comporta 8 m³, sendo substituído por um novo diariamente, de 

segunda-feira a sábado, e enviado para disposição final. 

O Quadro 353 a seguir apresenta as empresas envolvidas no tratamento e 

disposição final dos resíduos após serem coletados no SBCT, com base no ano de 

2017. 

Quadro 353: Tratamento e Disposição Final dos resíduos gerados no SBCT. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável 

pelo Tratamento / 
Disposição Final 

Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Orgânicos Essencis Soluções  Curitiba/PR 
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Tipo de Resíduo 
Empresa responsável 

pelo Tratamento / 
Disposição Final 

Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Rejeito (incluindo os 
resíduos após desinfecção 

na autoclave) 

Ambientais S.A Aterro Sanitário 

Recicláveis (Papel, 
Papelão, Plástico) 

Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis 

Natureza Livre 

Triagem, enfardamento e 
comercialização 

Curitiba/PR 

Pneus e Borrachas 
Xibiu Comércio e 

Reciclagem de Pneus 
LTDA. 

Reciclagem Araucária/PR 

Madeira 
Inbrasfarma Indústria 

Brasileira de Farinha de 
Madeira LTDA. 

Reutilização em serraria e 
desdobramento de 

madeira 

São José dos 
Pinhais/PR 

Lodo da ETE Hera Sul Tratamento de 
Resíduos LTDA. 

Aterro Industrial 
Rio 

Negrinho/SC Resíduos Perigosos 

Fonte: Infraero SBCT, 2018. 

Aeroporto de Foz do Iguaçu 

Os resíduos contaminados e os infectantes gerados no terminal são 

encaminhados para a autoclave do Aeroporto, após desinfecção são descartados como 

rejeito. 

O Quadro 354 a seguir apresenta as empresas envolvidas no tratamento e 

disposição final dos resíduos após serem coletados no Aeroporto Cataratas, com base 

no ano de 2017. 

Quadro 354: Tratamento e Disposição Final dos resíduos gerados no Aeroporto Cataratas. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável 

pelo Tratamento / 
Disposição Final 

Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Recicláveis (Papel, 
Papelão, Plástico) 

Cooperativa de 
Catadores de Foz do 

Iguaçu 

Triagem, enfardamento 
e comercialização 

Foz do Iguaçu/PR 

Orgânicos Prefeitura Municipal Aterro Sanitário Foz do Iguaçu/PR 

Rejeito, Pneus, 
Resíduos de 

Construção Civil 
Conforme demanda 

Lâmpadas 
fluorescentes 

Central de Tratamento 
de Resíduos Sólidos - 

Cetric 
Aterro Industrial Chapecó/SC 
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Tipo de Resíduo 
Empresa responsável 

pelo Tratamento / 
Disposição Final 

Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Óleos Minerais 
Lubrasil Lubrificantes 

LTDA. 

Armazenamento e 
transporte 

Araucária/PR 

Rerrefino Piracicaba/SP 

Fonte: Infraero Cataratas, 2018. 

Aeroporto de Londrina 

O Quadro 355 a seguir apresenta as empresas envolvidas no tratamento e 

disposição final dos demais resíduos gerados no Aeroporto de Londrina, com base no 

ano de 2017. 

Quadro 355: Tratamento e Disposição Final dos resíduos gerados no Aeroporto de Londrina. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 
Tratamento / Disposição 

Final 

Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Recicláveis(Papel, 
Papelão, Plástico) 

Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis e de 

Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana de Londrina - 

Cooper Região 

Triagem, enfardamento e 
comercialização 

Londrina/PR 

Orgânico 

Kurica Ambiental S.A 

Compostagem 

Londrina/PR 

Rejeito Aterro Sanitário 

Resíduos de pequenos 
reparos de Construção 

Civil 

Aterro de rejeitos de resíduos 
da construção civil e 

demolições 

Pilhas, Baterias e 

Materiais Contaminados 
Diversos 

Transbordo para 
armazenamento temporário 

Aterro Industrial Três Lagoas/MS 

Lâmpadas Fluorescentes 
Bap Light Descontaminação 

de Lâmpadas LTDA. 
Trituração e 

descontaminação 
Londrina/PR 

Óleos Minerais LWART - Lubrificantes LTDA. 
Armazenamento e transporte Sarandi/PR 

Rerrefino Osasco/SP 

Infectantes 
SERQUIP Tratamentos 

Resíduos PR LTDA. 
Aterro Industrial Curitiba/PR 

Fonte: Infraero Londrina, 2018. 

Nos terminais aeroportuários dos quais foram obtidas informações, verifica-se 

que de maneira geral o tratamento e disposição final dos resíduos são realizados da 

forma que segue: 
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 Resíduos com características infectantes: nos aeroportos Afonso Pena 

(Curitiba) e Cataratas (Foz do Iguaçu) passam por desinfecção em 

autoclave e, posteriormente são dispostos como rejeito em Aterro 

Sanitário. No Aeroporto de Londrina os resíduos infectantes são 

encaminhados para aterro industrial; 

 Resíduos Recicláveis: os resíduos recicláveis, tais como papel, plástico e 

papelão são segregados e destinados a associações e cooperativas dos 

municípios onde os terminais se localizam, em atendimento ao Decreto 

Federal nº 5.940 de Outubro de 2006; 

 Pneus, borracha e madeira: são encaminhados para reciclagem externa 

e posterior comercialização; 

 Resíduos Orgânicos: os resíduos orgânicos gerados nos Aeroportos 

Afonso Pena e de Londrina são encaminhados para compostagem. Os 

orgânicos gerados no Aeroporto Cataratas são enviados para aterro 

sanitário; 

 Resíduos de óleos minerais: são enviados para rerrefino; 

 Resíduos de reparos de Construção Civil: no Aeroporto de Londrina são 

dispostos em aterro para recebimento de RCC. Nos Aeroportos Afonso 

Pena e Cataratas são descartados conforme demanda; 

 Lâmpadas Fluorescentes: no Aeroporto de Londrina são encaminhadas 

para Trituração e descontaminação, no Aeroporto Afonso Pena e 

Cataratas são dispostas em aterro industrial; 

 Outros Resíduos Perigosos: são dispostos em aterro industrial; 

 Rejeitos: no Aeroporto Afonso Pena são encaminhados para Aterro 

Sanitário, no Aeroporto de Londrina são enviados para disposição em 

aterro sanitário e no Aeroporto Cataratas não foi informado a destinação. 
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11.10.2. Terminais Ferroviários 

Dentre os terminais ferroviários do estado do Paraná, foram obtidas informações 

referentes ao tratamento e disposição final dos RST gerados no Terminal Paranaguá, 

administrado pela Rumo ALL. 

Terminal Paranaguá (Pátio KM5 e Estação Ferroviária Dom Pedro) – Rumo ALL 

O Quadro 356 a seguir apresenta as empresas envolvidas no tratamento e 

disposição final dos resíduos gerados na Concessionária da Travessia de Guaratuba, 

com base no de 2016. 

Quadro 356: Tratamento e Disposição Final dos resíduos gerados no Terminal Paranaguá. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Tratamento / Disposição Final 
Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Orgânico 

JM Tratamento de Resíduos 
LTDA. 

Aterro Sanitário Paranaguá/PR 

Rejeito 

Solo 

Madeira 

EPI’s* 

Sólidos Contaminados 

Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos - Cetric 

Aterro Industrial Chapecó/SC 

Essencis Soluções Ambientais 
S.A 

Coprocessamento Joinville/SC 

Recicláveis (Papel, 
Papelão, Plástico) 

Associações de moradores 
lindeiros a ferrovia, mediante 

termo de doação 

Triagem, enfardamento e 
comercialização 

Paranaguá/PR 

Sucata* 
Estaçofer Comércio de Aço e 

Ferro LTDA. 
Triagem e 

comercialização 
Araucária/PR 

“*”: Dados do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Terminal Paranaguá (2015). 

Fonte: Rumo ALL, 2018. 

11.10.3. Terminais Aquaviários 

A seguir estão apresentadas as informações obtidas referentes ao tratamento e 

disposição final dos RST gerados na Concessionária da Travessia de Guaratuba e nos 

Portos de Antonina e Paranaguá, obtidas a partir dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos dos referidos empreendimentos. 
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Concessionária da Travessia de Guaratuba 

O Quadro 357 apresenta as empresas envolvidas no tratamento e disposição 

final dos resíduos gerados na Concessionária da Travessia de Guaratuba, com base no 

ano de 2016. 

Quadro 357: Tratamento e disposição final dos resíduos gerados na Concessionária da 
Travessia de Guaratuba. 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Tratamento / Disposição Final 
Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Resíduos de Minerais 
Não Metálicos 

Essencis Soluções Ambientais 
S.A 

Aterro Industrial Joinville/SC 

Recicláveis 
Usina de Reciclagem do 
Município de Guaratuba 

Triagem, enfardamento e 
comercialização 

Guaratuba/PR 

Restos de alimentos, 
grama, galhos, folhas 

Concessionária Travessia de 
Guaratuba 

Dispostos na área da 
Concessionária para 

revitalização ambiental 
Guaratuba/PR 

Sucata Metálica CORETRANS Comercial Comercialização Joinville/SC 

Rejeitos 
Prefeitura Municipal de 

Guaratuba 
Aterro Sanitário Guaratuba/PR 

Óleo lubrificante Usado 

Filtroville Comércio de Filtros e 
Lubrificantes A Filtroville destina o óleo 

residual para Hera Sul que 
realiza o rerrefino 

Joinville/SC 

Hera Sul Tratamento de 
Resíduos 

Rio Negrinho/SC 

Resíduos Perigosos 
Essencis Soluções Ambientais 

S.A 
Aterro Industrial Joinville/SC 

Fonte: PGRS da Concessionária da Travessia de Guaratuba, 2017. 

Porto de Antonina 

O Quadro 358 a seguir apresenta as empresas envolvidas no tratamento e 

disposição final dos resíduos gerados no Porto de Antonina, com base no ano de 2011. 

Quadro 358: Tratamento e Disposição Final dos resíduos gerados no Porto de Antonina. 

Fonte 
Geradora 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Tratamento / Disposição Final 
Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Barão do 
Teffé 

(Appa) 

Recicláveis 
Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de 
Antonina - Acapra 

Triagem, 
enfardamento e 
comercialização 

Antonina/PR 

Rejeito 
Prefeitura Municipal de 

Antonina 
Aterro sanitário Antonina/PR 
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Fonte 
Geradora 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Tratamento / Disposição Final 
Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Restos vegetais APPA 

Dispostos na área da 
Appa para utilização 
como condicionador 

de solo 

Antonina/PR 

Perigosos 
(lâmpadas 

fluorescentes e 
embalagens 

plásticas de óleo) 

Indefinido 

Terminal 
Ponta do 

Félix 

Recicláveis 
Duplast Reciclagem de 

Plásticos LTDA. 

Triagem, 
enfardamento e 
comercialização 

Contenda/PR 

Rejeitos 
J.M. Tratamento de Resíduos 

LTDA. 
Aterro Sanitário Paranaguá/PR 

Contaminados 
Ecológica Destinação de 

Resíduos Industriais LTDA. 

Aterro Industrial 
Araucária/PR 

Coprocessamento 

Fonte: PGRS do Porto de Antonina, 2012. 

Porto de Paranaguá 

No Porto de Paranaguá, os resíduos das embarcações, todos enquadrados no 

Grupo A, bem como os resíduos de restos de animais, são encaminhados para 

desinfecção na Central de Autoclave do Porto e, posteriormente, descartados como 

rejeito. 

O Quadro 359 a seguir apresenta as empresas envolvidas no tratamento e 

disposição final dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá, com base no ano de 

2015. 

Quadro 359: Tratamento e Disposição Final dos resíduos gerados no Porto de Paranaguá. 

Fonte 
Geradora 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Tratamento / Disposição Final 
Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

APPA 

Recicláveis 
Associação de Catadores da 
Vila Santa Maria – Assepar 

Triagem, 
enfardamento e 
comercialização 

Paranaguá/PR 

Rejeito 
JM Tratamento de Resíduos 

LTDA. 
Aterro Sanitário Paranaguá/PR 

Pneus 
Xibiu Comércio e Reciclagem de 

Pneus LTDA. 
Reciclagem Araucária/PR 
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Fonte 
Geradora 

Tipo de Resíduo 
Empresa responsável pelo 

Tratamento / Disposição Final 
Tipo de Tratamento / 

Disposição Final 
Localização 

Contaminados 

Essencis Soluções Ambientais 
LTDA. 

Aterro Industrial 

Curitiba/PR 

Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos - Cetric 

Chapecó/SC 

Lâmpadas 
fluorescentes 

pilhas, baterias, 
eletrônicos 

Mega Reciclagem de materiais 
LTDA. 

Reciclagem Curitiba/PR 

Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos - Cetric 

Aterro Industrial Chapecó/SC 

Resíduos 
eletrônicos não 

perigosos 

Fibracabos Ambicom Tecnologia 
e Meio Ambiente LTDA. 

Reciclagem 
São José dos 
Pinhais/PR 

Sucata metálica 
Boing Comércio de Metais 

LTDA. 
Comercialização Curitiba/PR 

Resíduos de 
construção civil 

HMS Gestão de Resíduos 

LTDA. 
Reciclagem Curitiba/PR 

Porto de 
Paranaguá 

Orgânico gerado 
na AOCEP 

Kossatz Agricultura LTDA. 

Compostagem para 
produção de adubo 

orgânico para o 
plantio de grama 

Ponta 
Grossa/PR 

Resíduos de bordo 
(recicláveis, não 

recicláveis, 
orgânicos, etc.) 

Essencis Soluções Ambientais 
S.A. 

Aterro Industrial 

Curitiba/PR 

Hera Sul Tratamento de 
Resíduos 

Rio 
Negrinho/SC 

Óleo coletado das 
embarcações 

Vale Comércio de Lubrificantes 
LTDA. 

Utilização em caldeira Rodeio/SC 

Resivale LTDA. Rerrefino Schroeder/SC 

Fonte: PGRS do Porto de Paranaguá, 2016. 

11.10.4. Terminais Rodoviários 

Referente ao modal rodoviário, na maioria dos terminais rodoviários do estado 

do Paraná, os resíduos são dispostos em aterros sanitários, conjuntamente com os 

resíduos domiciliares sem correta segregação e coleta nos terminais. 

11.11. Fluxos de Resíduos 

Os RST são compostos principalmente por resíduos recicláveis e rejeitos, que 

conforme verificado nos terminais dos quais foram obtidas informações, possuem as 

mesmas destinações que os RSU gerados nos municípios: associação de catadores e 
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aterro sanitário, localizados nos próprios municípios onde se encontra o terminal ou em 

municípios próximos. 

A maioria dos resíduos perigosos gerados nos terminais de transporte, dos quais 

se obteve informações a respeito da gestão de resíduos, são encaminhados para a 

empresa Essencis Soluções Ambientais S.A., localizada na região metropolitana de 

Curitiba, contudo a unidade localizada no município de Joinville em Santa Catarina 

também é citada para disposição dessa tipologia de resíduos, bem como para 

recebimento de resíduos de minerais não metálicos. 

Além da unidade da Essencis, outras empresas localizadas em Santa Catarina 

aparecem como destino de alguns resíduos gerados no Paraná, conforme apresentado 

no Quadro 360 a seguir. 

Quadro 360: Empresas localizadas no estado de Santa Catarina que recebem resíduos 
gerados em terminais de transporte do Paraná. 

Tipo de Resíduo Empresa Município 

Contaminados Diversos 
Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos - Cetric 

Chapecó 

Sucata Metálica CORETRANS Comercial Joinville 

Contaminados e Óleo Usado 
Hera Sul Tratamento de 

Resíduos 
Rio Negrinho 

Óleo Usado 

Filtroville Comércio de Filtros e 
Lubrificantes 

Joinville 

Resivale LTDA. Schroeder 

Vale Comércio de Lubrificantes 
LTDA. 

Rodeio 

Outro Estado que também recebe os resíduos sólidos de transporte gerados no 

Paraná é o Mato Grosso do Sul, localização do Aterro Classe I da empresa Kurica 

Ambiental S.A, para onde são destinados os resíduos contaminados gerados no 

Aeroporto de Londrina. Assim como o Estado de São Paulo, onde estão localizadas as 

empresas Lubrasil Lubrificantes LTDA. e LWART - Lubrificantes LTDA., que realizam o 

rerrefino do óleo usado gerado nos aeroportos de Foz do Iguaçu, de Londrina e de 

Curitiba. 



  

 

989 

 
989 

11.12. Problemas Relacionados ao Manejo 

Uma das maiores dificuldades para a análise do gerenciamento de resíduos 

sólidos nos terminais de transporte é justamente a insuficiência na divulgação das 

informações. 

Durante a elaboração deste diagnóstico, foram buscadas informações junto aos 

terminais de transporte, tendo sido obtidos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos de cinco (05) terminais, bem como informações referentes ao gerenciamento 

de resíduos via e-mail. 

A falta de dados referente ao gerenciamento de RST dificulta a abordagem do 

cenário real de composição e geração, coleta e transporte, tratamento e disposição 

final dos RST no estado do Paraná. Nesse contexto, os principais problemas 

relacionados ao manejo dos resíduos gerados nos terminais de transporte estão 

apresentados no Quadro 361 a seguir. 

Quadro 361: Problemas relacionados ao manejo de RST no estado do Paraná. 

Terminal de Transporte Problemas Identificados 

Postos de Fronteira Não obtenção de dados. 

Aeroportuários 

 Dificuldades na segregação dos resíduos 
de acordo com a coleta seletiva (muitos 

resíduos misturados nos coletores, o que 
dificulta seu reaproveitamento) (PGRS 

SBCT, 2013); 

 Segundo informação da Infraero do SBCT 
(2018) o envio dos resíduos das 

aeronaves misturados, sendo estes 
segregados somente na Área de 

Segregação do Aeroporto, dificulta a 
otimização da separação dos materiais; 

 Os aeroportos de menor porte possuem a 
coleta em conjunto com a dos resíduos 

domiciliares dos municípios. 

Ferroviários Dificuldade na obtenção de dados. 
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Terminal de Transporte Problemas Identificados 

Portuários 

Segundo consta nos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos 

Portos de Antonina e Paranaguá: 

 Dificuldades na segregação dos resíduos 
de acordo com a coleta seletiva (muitos 

resíduos misturados nos coletores, o que 
dificulta seu reaproveitamento); 

 Falta de entendimento por parte da equipe 
de coleta dos resíduos no momento da 

segregação; 

 Ações de mitigação de impactos 
ambientais precárias, que resultam no 
acúmulo de sucatas, pneus, entulhos, 

entre outros; 

 Problemas na infraestrutura dos locais de 
armazenamento dos resíduos; 

 Dificuldade na adequação dos 
procedimentos de manejo dos RST 

gerados.  

Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - 
CLIA 

Não obtenção de dados. 

Rodoviários 

 Manejo em conjunto com os resíduos 
domiciliares dos municípios; 

 Não obtenção de dados. 

Além das informações obtidas, também foi realizado contato com o 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER/PR, com o objetivo de obter informações 

referentes aos terminais rodoviários. O retorno obtido foi de que o DER/PR não possui 

controle desses terminais, mas sim as prefeituras municipais. A partir das visitas 

realizadas aos municípios e dos questionários do PERS/PR, verificou-se que as 

prefeituras não gerenciam os terminais rodoviários, sendo os resíduos coletados e 

transportados conjuntamente com os Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios. 

Nesse sentido, faz-se importante salientar que, conforme a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (2010), os responsáveis pelos terminais rodoviários estão sujeitos à 

elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, contudo, conforme já 

abordado, em alguns municípios do estado do Paraná, os resíduos dos terminais 

rodoviários são gerenciados conjuntamente com os resíduos domiciliares. Isto constitui 

um problema de manejo, visto que os RST devem ser tratados de forma diferenciada 

dos demais resíduos, devido aos problemas sanitários associados à propagação de 
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doenças endêmicas ou epidêmicas relacionada ao transporte de pessoas e materiais 

entre diferentes localidades (cidades, países). 

Outro ponto que cabe ressaltar é o de que são poucos os terminais de transporte 

que possuem PGRS e realizam um controle efetivo dos dados qualitativos e 

quantitativos, assim como das empresas que realizam coleta, transporte e disposição 

final dos resíduos gerados. 

11.13. Peculiaridades Regionais 

Como peculiaridade regional é interessante citar um fato observado durante a 

visita realizada no município de Foz do Iguaçu. No posto de fronteira localizado no 

município, quando é realizada a apreensão de alimentos, esses são encaminhados 

para compostagem ao Aterro Municipal de Foz do Iguaçu. 

Outro aspecto comum aos postos de fronteira do estado do Paraná, é que todos 

os materiais apreendidos nestes terminais são encaminhados à sede central da 

Receita Federal e posteriormente, de acordo com cada tipologia de resíduo 

apreendido, é feita a destinação adequada. 

11.14. Aspectos Econômicos e Financeiros 

Os custos associados ao manejo dos resíduos de serviços de transporte são 

refletidos pela gestão dos mesmos, a qual é responsabilidade dos grandes geradores, 

sejam eles administradores dos terminais ou empresas prestadoras de serviços. 

Os geradores, conforme seu PGRS executam diretamente ou contratam 

empresas especializadas para gerenciar, coletar, transportar e destinar 

adequadamente os resíduos gerados. A seguir são descritos os aspectos econômicos 

e financeiros referentes aos terminais de transporte dos quais foram obtidas 

informações. 

11.14.1. Terminais Aeroportuários 

Dentre os terminais aeroportuários do estado do Paraná, foram obtidas 

informações referentes aos valores envolvidos no gerenciamento dos RST gerados no 
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Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena, no Aeroporto Internacional de Foz 

do Iguaçu – Cataratas e no Aeroporto de Londrina – Governador José Richa.  

Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT 

No Aeroporto Afonso Pena a operação da autoclave que realiza a desinfecção 

dos resíduos infectantes é subcontratada, sendo realizada atualmente pela empresa 

HigiServ. Dessa forma, de acordo com a informação fornecida pela INFRAERO (2018), 

os valores envolvidos na coleta, transporte interno, segregação dos resíduos das 

aeronaves e operação da autoclave para esterilização dos infectantes é de R$ 

58.608,86 por mês, totalizando R$ 703.306,32 no ano de 2017. 

Os demais valores gastos no gerenciamento dos resíduos gerados no SBCT 

estão apresentados no Quadro 362 a seguir, com base no ano de 2017. O Gráfico 94 

apresenta o percentual de contribuição nos custos de coleta, transporte e disposição 

final por tipologia de resíduo gerada no SBCT. 

Quadro 362: Custos envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no SBCT. 

Tipo de Resíduo 
Média mensal 

(R$/mês) 
Média anual 

(R$/ano) 
Média por tonelada 

(R$/t) 

Rejeito (incluindo os resíduos 
após desinfecção na autoclave) 

6.043,00 72.516,0 270,0 

Recicláveis misturados 4.017,30 48.207,6 298,4 

Orgânicos 3.580,30 42.963,6 293,6 

Resíduos Perigosos 1.149,70 13.796,4 557,3 

Pneus e Borrachas 71,3 855,6 222,9 

Lodo da ETE 560,6 6.727,2 750,0 

Madeira 466,6 5.599,8 170,0 

Vidros 166,4 1.996,8 63,3 

Custo Total 16.055,2 192.663,0 2.625,8 

Fonte: Infraero SBCT, 2018. 
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*incluem os resíduos após desinfecção na autoclave 

Gráfico 94: Percentual de contribuição nos custos de gerenciamento por tipologia de 
RST gerado no SBCT. 

Fonte: Infraero SBCT, 2018 e Consórcio EnvEx-Engebio, 2018. 

O Gráfico 94 acima mostra que dentre os resíduos gerados no SBCTR, o Lodo 

da ETE é o resíduo que apresenta o maior custo de gerenciamento por tonelada, 

representando 29% dos custos com manejo dos RST gerados no terminal. Na 

sequência têm-se os resíduos perigosos, representando 21%, seguidos pelos resíduos 

orgânicos (11%), recicláveis (11%) e rejeito (10%), respectivamente. Madeira (6%) e 

Vidro (2%), juntos, representam 8% dos custos por tonelada. 

Nota-se que, mesmo o Lodo da ETE sendo um dos resíduos gerados em menor 

quantidade no SBCT, apresenta o maior custo por tonelada. Contudo, cabe salientar 

que, no montante, os maiores gastos são com o gerenciamento dos rejeitos e 

recicláveis, uma vez que são as tipologias geradas em maiores quantidades no SBCT. 

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas 

No Aeroporto Cataratas a operação da autoclave que realiza a desinfecção dos 

resíduos infectantes e contaminados não é subcontratada, sendo realizada pelos 

funcionários do próprio Aeroporto. 

O Quadro 363 apresenta os valores informados pela Infraero Cataratas 

referentes ao gerenciamento dos resíduos gerados no Aeroporto. 
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Quadro 363: Custos envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Aeroporto 
Cataratas. 

Tipo de Resíduo 
Média mensal de custos 

(R$/mês) 

Recicláveis 3.600,0 

Orgânicos 2.000,0 

Fonte: INFRAERO Cataratas, 2018. 

Aeroporto de Londrina – Governador José Richa 

O Quadro 364 apresenta os valores informados pela Infraero de Londrina 

referentes ao gerenciamento dos resíduos gerados no Aeroporto. 

Quadro 364: Custos envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Aeroporto 
de Londrina. 

Tipo de Resíduo 
Média mensal de custos 

(R$/mês) 

Média anual de custos 

(R$/ano) 

Infectantes – Grupo A R$ 680,3 8.163,6 

Classe II A R$ 1.756,3 21.075,6 

Fonte: INFRAERO Londrina, 2018. 

11.14.2. Terminais Ferroviários 

Dentre os terminais ferroviários do estado do Paraná, foram obtidas informações 

referentes aos custos de manejo dos resíduos gerados no Terminal Paranaguá, 

administrado pela Rumo ALL. 

Terminal Paranaguá (Pátio KM5 e Estação Ferroviária Dom Pedro) – Rumo ALL 

Os valores gastos no gerenciamento dos resíduos do Terminal Paranaguá estão 

apresentados no Quadro 365 a seguir, com base no ano de 2016.  

Quadro 365: Custos envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Terminal 
Paranaguá. 

Tipo de Resíduo 
Média de custos por tonelada de resíduo 

(R$/tonelada) 

Classe I – Perigoso 370,0 

Classe II – Não Perigoso 150,0 

Fonte: RUMO ALL, 2018. 
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11.14.3. Terminais Aquaviários 

No que se trata dos terminais aquaviários do estado do Paraná, foram obtidas 

informações referentes aos valores envolvidos no gerenciamento dos RST gerados no 

Porto de Paranaguá. 

Porto de Paranaguá 

No Porto de Paranaguá, o custo total anual para locação de coletores, locação 

de caçambas e destinação final dos resíduos gerados nas instalações do Porto, é de 

aproximadamente R$ 990.000,00 (PGRS Porto de Paranaguá, 2016). O detalhamento 

dos valores envolvidos no gerenciamento dos resíduos no Porto está apresentado no 

Quadro 366 a seguir, com base no ano de 2015. 

O Gráfico 95 apresenta o percentual de contribuição por tipologia de resíduo nos 

custos de coleta, transporte disposição final no Porto de Paranaguá. 

Quadro 366: Custos envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Porto de 
Paranaguá. 

Resíduo 
Média de custos por tonelada de resíduo 

(R$/tonelada) 

Classe I – Perigoso 433,4 

Rejeito (Classe II – Não Perigoso) 183,2 

Resíduo Orgânico 151,4 

Resíduo Reciclável 137,6 

Fonte: PGRS Porto de Paranaguá, 2016. 
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Gráfico 95: Percentual de contribuição nos custos de gerenciamento por tipologia de 
RST gerados no Porto de Paranaguá. 

Fonte: PGRS Porto de Paranaguá, 2016. 

O Gráfico 95 acima, mostra que dentre os resíduos gerados no Porto de 

Paranaguá, os Classe I – Perigosos representam 48% dos custos de gerenciamento 

por tonelada. Na sequência têm-se os rejeitos representando 20%, seguidos pelos 

resíduos orgânicos (17%) e recicláveis (15%), respectivamente. 

É possível observar que, somando o total de resíduos gerados no Porto de 

Paranaguá, a parcela não contaminada (incluindo recicláveis, orgânicos e rejeitos) 

representa a maior quantidade, contudo essas tipologias de resíduos possuem custos 

de gerenciamento por tonelada inferiores aos custos apresentados pelo gerenciamento 

dos Classe I - Perigosos. Isto é, os resíduos perigosos representam a tipologia menos 

gerada no Porto, porém é a que apresenta o maior custo de gerenciamento por 

tonelada.  

11.14.4. Terminais Rodoviários 

Referente aos terminais rodoviários, como em alguns casos, o gerenciamento 

dos resíduos é realizado em conjunto com os resíduos domiciliares, não há 

informações quanto aos valores envolvidos no manejo dos RST separadamente, visto 

que este serviço está inserido na taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos 

sólidos domiciliares cobrada por cada município. 
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11.15. Análise Integrada 

Realizando uma análise dos sistemas de gestão para RST no Estado do Paraná, 

observa-se que o gerenciamento é incipiente. Destaca-se a falta de gestão integrada 

entre os diferentes agentes e atores assim como a falta de informações e 

rastreabilidade do fluxo do gerenciamento destes resíduos pelos diferentes atores 

responsáveis pela gestão.  

Primeiramente é importante citar a insuficiência na divulgação das informações, 

o que dificulta a realização do diagnóstico dos resíduos gerados nos terminais de 

serviços de transporte. 

Em contato via telefone com a coordenação da ANVISA, a informação obtida foi 

de que este importante ator no manejo de RST, não monitora a situação dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos terminais em que realiza a fiscalização. 

Outro ponto que cabe ressaltar é o de que são poucos os terminais de transporte 

que possuem PGRS e realizam um controle efetivo dos dados qualitativos e 

quantitativos, assim como das empresas que realizam coleta, transporte e disposição 

final dos resíduos gerados. Contudo, o gerenciamento nos terminais que possuem 

PGRS, vem apresentando melhorias, a questão ambiental estando cada vez mais em 

evidência faz com que sejam estudadas formas de destinação mais adequadas para 

cada tipologia de resíduo e um controle mais efetivo no manejo dos RST seja 

empregado. 

O Quadro 367, a seguir, apresenta as potencialidades e os problemas 

relacionados aos Resíduos Sólidos dos Serviços de Transporte. 

Quadro 367: Potencialidades e Problemas relacionados aos RST. 

POTENCIALIDADES 

Existem poucos geradores de RST, em comparaçao com outros resíduos, o que facilita a 
gestão e fiscalização. 

PROBLEMAS 

Poucos geradores de RST possuem controle/gestão específica sobre a geração de 
resíduos. 

Órgão estaduais não exigem apresentação de relatórios de gerenciamento de resíduos, de 
forma que não existem informações sobre existência de planos e nem um banco de dados. 
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PROBLEMAS 

Não existe um cadastro de rodoviárias no estado. Os terminais destinam seus resíduos 
juntamente com RSU. 

Constatado o manejo inadequado mesmo em empreendimentos que possuem PGRS 
implementado.  
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12. RESÍDUOS SÓLIDOS DE MINERAÇÃO – RSM 

12.1. Metodologia 

O diagnóstico da situação dos Resíduos Sólidos de Mineração - RSM foi 

elaborado a partir de informações disponíveis sobre as atividades minerárias no estado 

do Paraná, bem como sobre os procedimentos usuais em relação aos RSM. 

Tendo em vista a diversidade de minerais explorados no estado do Paraná e as 

particularidades de cada mineração e/ou minério, os RSM foram tratados de forma 

mais abrangente para cada substância mineral, salvo àquelas que apresentam alguma 

singularidade. 

Para tanto, foram consultadas referências da antiga Mineropar, Instituto de 

Terras Cartografia e Geologia do Paraná – ITCG, Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – Ipea, Confederação Nacional da Indústria – CNI, e Instituto 

Brasileiro de Mineração – Ibram. 

Como já relatado no Produto 03 do PERS/PR, a tentativa de contato com 

empresas de minerações não teve resultado positivo, neste caso, as informações sobre 

determinados empreendimentos minerários foram provenientes dos referidos órgãos 

citados anteriormente. 

12.2. Legislação 

A Lei Federal 12.305/2010 em seu Art. 13, alínea k, dispõe que os resíduos de 

mineração são os gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios. Além disso, conforme o Art. 20, estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos “os geradores de resíduos sólidos previstos nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13.” 
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O Art. 47 da mesma lei dispõe em seu inciso II que é proibido o lançamento de 

resíduos sólidos e rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os de mineração. O 

parágrafo 2º do Art. 47 considera que assegurada a devida impermeabilização, as 

bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente 

licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos 

para efeitos do disposto no inciso I do caput”. 

A Lei Federal 12.334/2010 estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final 

ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, além de criar o 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. 

Conforme o Art. 2º, inciso V, da referida lei, o órgão fiscalizador é a autoridade 

do poder público responsável pelas ações de fiscalização da segurança da barragem 

de sua competência. O Art. 16 define as competências do órgão fiscalizador. 

Já o Art. 4º, inciso III, cita que o empreendedor é o responsável legal pela 

segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la e o 

Art. 17 define as competências do empreendedor. 

Já a Instrução Normativa - IN do IBAMA 13/2012 apresenta a Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos, que é utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, pelo Cadastro 

Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e pelo Cadastro 

Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, bem como por futuros sistemas 

informatizados do IBAMA que possam vir a tratar de resíduos sólidos. Nessa lista 

constam os diversos tipos de resíduos provenientes da atividade de mineração. 

Além das regulamentações já descritas, outras leis federais e estaduais, normas, 

decretos e resoluções versam sobre o tema dos RSM e são listadas no Quadro 368. 
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Quadro 368: Regulamentação sobre os RSM. 

Legislação Súmula 

Portaria DNPM 70.389/2017 

Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema 
Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração e 
estabelece a periodicidade de execução ou atualização, a 
qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o 
nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das 
Inspeções de Segurança Regular e Especial, da Revisão 
Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de 
Emergência para Barragens de Mineração, conforme art. 8°, 9°, 
10, 11 e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que 
estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - 
PNSB. 

Portaria DNPM 237/2001 

Aprova as Normas Reguladoras de Mineração – NRM, de que 
trata o Art. 98 do Decreto-Lei 227/1967. Entre as diversas 
normas, está a NRM-19 que trata sobre a disposição de estéril, 
rejeitos e produtos.  

Portaria IAP 40/2010 
Define critérios administrativos para o licenciamento ambiental de 
atividade de mineração no estado do Paraná 

Portaria IAP 202/16 

Estabelece os critérios para exigência e emissão de Autorizações 
Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. A mineração aparece no Art. 2º, inciso XXV, “Resíduos 
sólidos industriais: aqueles provenientes de atividades de 
pesquisa e produção de bens, bem como os provenientes de 
atividades de mineração e aqueles gerados em áreas de 
utilidades e manutenção dos estabelecimentos industriais.” 

12.3. Atores e Responsabilidades 

No Brasil, a mineração é uma atividade econômica regulada pela União por meio 

do Código de Minas e administrada pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral/DNPM, de acordo com a Constituição Federal (ITCG, 2016). 

De acordo com a Medida Provisória 782/2017 são de competência do Ministério 

de Minas e Energia: a geologia, os recursos minerais e energéticos, a mineração e 

metalurgia; o petróleo e combustível. 

Os órgãos estaduais que atuam direta ou indiretamente sobre as atividades de 

extração mineral são a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMA/PR; o Instituto Ambiental do Paraná - IAP; Instituto das Águas do Paraná; 

Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA; Conselho do Litoral Batalhão da Polícia 

Florestal; Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente; Comissão de Ecologia, Meio 
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Ambiente e Proteção aos Animais; e Ministério Público Estadual, de acordo com 

MINEROPAR (2001).  

A seguir são descritas as principais responsabilidades dos atores institucionais 

envolvidos na gestão de RSM. 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM 

Compete ao DNPM, no âmbito de suas atribuições, fiscalizar a pesquisa e a 

lavra para o aproveitamento mineral, bem como as estruturas decorrentes dessas 

atividades, nos Títulos Minerários, concedidos por ela e pelo Ministério de Minas e 

Energia - MME (DNPM, 2015). 

O DNPM também possui a atribuição de fiscalizar a implementação dos Planos 

de Segurança das barragens de mineração a serem elaborados pelos 

empreendedores, conforme previsto na referida Lei. Nesse contexto, o DNPM passa a 

se articular com os outros órgãos envolvidos na PNSB no sentido de regulamentar a 

referida Política, e assim, publica normativas específicas, segundo DNPM (2015). 

Agência Nacional das Águas – ANA 

À ANA cabe disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a 

avaliação dos instrumentos de gestão criados pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos. Dessa forma, seu espectro de regulação ultrapassa os limites das bacias 

hidrográficas com rios de domínio da União, pois alcança aspectos institucionais 

relacionados à regulação dos recursos hídricos no âmbito nacional. 

A ANA assume também as atribuições de organizar, de implantar e de gerir o 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB, de 

promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens, e de coordenar a 

elaboração do Relatório de Segurança de Barragens, encaminhando-o, anualmente, ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, de forma consolidada, e de fiscalizar 

a segurança das barragens por ela outorgadas. 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 
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O CNRH ocupa a instância mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. É um colegiado que desenvolve regras de 

mediação entre os diversos usuários da água sendo, assim, um dos grandes 

responsáveis pela implementação da gestão dos recursos hídricos no País. Por 

articular a integração das políticas públicas no Brasil é reconhecido pela sociedade 

como orientador para um diálogo transparente no processo de decisões no campo da 

legislação de recursos hídricos. 

Possui como competências, dentre outras, analisar propostas de alteração da 

legislação pertinente a recursos hídricos; estabelecer diretrizes complementares para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos; promover a articulação do 

planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regionais, 

estaduais e dos setores usuários; arbitrar conflitos sobre recursos hídricos; deliberar 

sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões 

extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados; aprovar propostas de 

instituição de comitês de bacia hidrográfica; estabelecer critérios gerais para a outorga 

de direito de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso; e aprovar o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar sua execução. 

Mineropar e Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná - ITCG 

Como já citado nesse documento, a Lei Estadual 18.929, de 20 de dezembro de 

2016, sancionada pelo Governo do Estado do Paraná, integrou as atribuições da 

Mineropar (Serviço Geológico do Paraná) ao campo de atuação do Instituto de Terras, 

Cartografia e Geociências - ITC, que passou a ser denominado de Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná - ITCG. 

A instituição, agora unificada, continua vinculada a SEMA/PR, que tem também 

como órgãos vinculados o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ. 

A unificação do ITC e Mineropar segue a ideia de tornar ainda mais eficientes as 

ações dos dois órgãos, com o objetivo de fortalecer a missão institucional dentro da 

perspectiva de reverter em resultados positivos em prol da população paranaense. 

Desde 2002 a antiga Mineropar presta serviços ao IAP com a elaboração de 

pareceres técnicos sobre empreendimentos que pleiteiam licenças ambientais ao órgão 
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estadual. O papel é avaliar tecnicamente os processos nas questões relativas ao meio 

físico e subsidiar o IAP, que tem atribuição legal de emitir as licenças.  

Além das vistorias in loco e emissão de pareceres técnicos sobre esses 

empreendimentos, a equipe composta por um engenheiro de minas e um geólogo 

também participa de uma série de ações, tais como câmaras Técnicas das Áreas de 

Proteção Ambiental - APAs estaduais de Guaratuba e da Escarpa Devoniana; 

atendimento a demandas por parte do Ministério Público Estadual do Meio Ambiente; 

reuniões técnicas com o DNPM e o IAP para avaliação de direitos minerários incidentes 

em áreas com restrições ambientais, e criação de procedimentos que visam a 

otimização dos licenciamentos ambientais e minerários; assessoramento e orientação 

aos escritórios regionais do IAP, de acordo com informações do site da Mineropar. 

Secretarias Municipais 

As Secretarias Municipais tem a função de emitir anuência em relação ao 

empreendimento minerário, com a avaliação da inexistência de óbices quanto a lei de 

uso e ocupação do solo urbano e a legislação de proteção do meio ambiente municipal, 

além disso, auxiliam na fiscalização e monitoramento das atividades minerárias. 

Federação das Indústrias do Paraná – Fiep 

Conforme já citado anteriormente, a Fiep oferece diversos serviços para 

promover o fortalecimento e a representatividade dos sindicatos associados. Entre as 

soluções disponíveis, estão assessorias, consultorias, estudos e pesquisas, além de 

ferramentas estratégicas para a gestão sindical. 

A Fiep articula diversas ações com o objetivo de apoiar a indústria paranaense 

na estruturação dos Sistemas de Logística Reversa e, assim, contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. 

Alguns sindicatos relacionados à mineração estão recebendo o apoio da Fiep 

para o desenvolvimento do projeto de logística reversa. 

Para a etapa de diagnóstico do PERS/PR foram contatados sindicatos 

paranaenses voltados às atividades de mineração, na busca de informações sobre 
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ações, planos ou programas em relação aos resíduos sólidos da mineração no estado. 

A seguir são apresentadas as informações obtidas via telefone e/ou site dos sindicatos. 

Sindicato das Indústrias de Cerâmica e Olarias do Paraná – Sindicer Oeste/PR 

O Sindicato das Indústrias de Cerâmica e Olarias do Oeste do Paraná - Sindicer 

Oeste/PR foi fundado em 1990. Até essa data, o setor era representado apenas por 

uma Associação. A ideia de criar um Sindicato partiu da necessidade de contar com 

uma ferramenta legal para desenvolver ações concretas de promoção e defesa do 

setor. 

O Sindicer Oeste/PR atua na região oeste e sudoeste, além da parte do sul e 

noroeste do estado do Paraná, assim, totaliza uma base territorial de cento e cinquenta 

e quatro (154) municípios, como pode ser observado na Figura 182. 
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Figura 182: Área de atuação do Sidincer Oeste PR. 
Fonte: Sindicer-Oeste-PR. 

O Sindicer Oeste/PR representa mais de cem (100) empresas, que produzem 

mensalmente aproximadamente 30.000.000 peças (tijolos, telhas e forros). Esse 

Sindicato desenvolve atuação pioneira na pesquisa, na divulgação de novas 

tecnologias para o setor e oferece suporte e informações legais. Além disso, o 

Sindicato fornece apoio logístico e de infraestrutura, e atua na representação e na 

defesa dos interesses dos empresários regionais junto às entidades e órgãos regionais 

e nacionais de decisão. 
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Entre as ações e as estratégias do Sindicer Oeste/PR está a busca da 

adequação das cerâmicas a legislação ambiental, e a assessoria para a legalização e 

recuperação de lavras de argilas. 

Sindicato das Indústrias de Extração de Mármores Calcários e Pedreiras no Estado do 
Paraná - Sindemcap 

O Sindicato das Indústrias de Extração de Mármores Calcários e Pedreiras no 

Estado do Paraná - Sindemcap foi fundado em 1979, no município de Curitiba. Desde a 

sua fundação tem desenvolvido ações para o crescimento e desenvolvimento do setor. 

O Sindemcap representa, junto às autoridades administrativas e judiciárias, os 

interesses gerais da categoria e os interesses individuais de seus associados. 

Hoje, sua base territorial tem mais de cento e cinquenta (150) indústrias 

representadas, do segmento de extração de mármores calcários e pedreiras, dos quais 

vinte e seis (26) são associadas. 

Atualmente o Sindemcap desenvolve o projeto de logística reversa em parceria 

com a Fiep. Entretanto, o Sindicato não possui projetos, planos ou ações relacionadas 

aos resíduos da mineração, visto que segundo o Sindicato, toda argila extraída nas 

minerações são utilizadas ou reaproveitadas. 

Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado do Paraná – Simagran/PR 

O Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado do Paraná – 

SIMAGRAN/PR é uma entidade voltada para a defesa dos interesses do setor de 

mármores e granitos, pautada em uma atuação ética e socialmente responsável. Não 

se obteve mais informações junto a este sindicato. 

Sindicato das Indústrias de Cerâmicas e Olarias da Região Centro Sul do Paraná - 
Sinconsul Centro Sul Paraná 

Não se obteve sucesso ao tentar contato com o Sindicato das Indústrias de 

Cerâmicas e Olarias da Região Centro Sul do Paraná - Sinconsul Centro Sul Paraná. 
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Sindicato da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Ponta Grossa – 
Sindiminerais/PG 

O Sindicato da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Ponta 

Grossa – Sindiminerais/PG, fundado em 1985, passou a ter como base territorial todo o 

estado do Paraná, tornando-se Sindicato da Indústria da Extração de Minerais Não 

Metálicos do Paraná. O Sindiminerais/PR representa, junto às autoridades 

administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria e os interesses 

individuais de seus associados. Reúne, hoje, mais de cem (100) empresas de todo 

Paraná e congrega atualmente sete (07) associados. Atualmente esse Sindicato 

desenvolve o projeto de logística reversa em parceria com a Fiep. 

Sindicato das Indústrias de Cal no Paraná – Sindical/PR 

O Sindicato das Indústrias de Cal no Paraná – Sindical/PR foi fundado em 1990. 

É constituído para fins de estudo, de coordenação e de proteção legal da categoria 

econômica das indústrias de cal no estado do Paraná, conforme estabelece a 

legislação em vigor, e com o intuito de colaborar com os poderes públicos e as demais 

associações no sentido da solidariedade social e da sua subordinação aos interesses 

nacionais, por prazo de duração indeterminado. Atualmente o Sindical/PR desenvolve o 

projeto de logística reversa em parceria com a Fiep-PR. 

Associação dos Produtores de Derivados do Calcário - APDC 

A Associação dos Produtores de Derivados do Calcário - APDC foi oficializada 

no ano de 1999, a qual uniu as indústrias dos municípios de Colombo, Rio Branco do 

Sul, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Ponta Grossa e Castro. Além de assumir um 

caráter de entidade estadual, a associação tinha como objetivo representar o setor que 

unissem valores como credibilidade e qualidade.  

A APDC passou a fiscalizar, instruir e supervisionar as empresas certificadas 

nas questões administrativas, de segurança no trabalho e meio ambiente, como 

também, aprimorar a capacidade de produção, com o objetivo de atingir um ponto de 

satisfação tanto de seus associados quanto de seus consumidores. 



  

 

1009 

 
1009 

A Associação conta atualmente com dezoito (18) empresas associadas e 

desenvolve o projeto de logística reversa em parceria com a Fiep. 

Associação dos Mineradores de Areia e Saibro – Amas/PR 

A Associação dos Mineradores de Areia e Saibro – Amas/PR foi fundada 

oficialmente em 2001 por empresários do setor de extração de areia e saibro de 

Curitiba e região metropolitana. Atualmente a Amas/PR têm em seu quadro de 

associados trinta e sete (37) empresas do ramo (areia e saibro). 

Os objetivos sempre foram fortalecer uma instituição que desse amparo para as 

empresas desse setor, nas áreas de licenciamento por parte dos órgãos ambientais; 

redução das taxas tributárias; diminuição da concorrência desordenada, que levou 

muitos empresários à falência; orientação e incentivo para que os associados 

efetuassem a devida recuperação nas áreas lavradas e se adequassem na questão de 

atendimento às exigências ambientais. 

Associação das Indústrias Extrativas de Areia do Noroeste do Paraná - APA 

A Associação das Indústrias Extrativas de Areia do Noroeste do Paraná - APA 

foi fundada no ano 2000. Não possui planos, programas ou ações relacionados aos 

resíduos de mineração. Segundo o sindicato, não são gerados resíduos, pois a areia 

extraída é totalmente aproveitada. Entretanto, a APA promove que os associados 

sigam a legislação vigente aplicável e contam com o apoio de uma empresa de 

consultoria para as questões ambientais. 

Associação Paranaense dos Beneficiadores de Material Pétreo - Pedrapar 

A Associação Paranaense dos Beneficiadores de Material Pétreo - Pedrapar 

informou que as atividades de mineração relacionadas à associação não produzem 

resíduos de mineração, visto que todo material é aproveitado. Os empreendimentos 

possuem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos materiais de operação. 

Além disso, atualmente a Pedrapar desenvolve o projeto de logística reversa em 

parceria com a Fiep. 
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Mineradoras 

É responsabilidade das mineradoras desenvolver as atividades de acordo com a 

legislação, inclusive gerenciar os próprios resíduos sólidos de mineração. 

12.4. Instrumentos de Planejamento 

Os resíduos sólidos que possuem substâncias minerais apresentam potencial 

para uso em outras atividades industriais ou na agricultura. A reciclagem de resíduos 

industriais e de metais torna-se importante fator de redução de impactos ambientais e 

de custos. Essas práticas diminuem a pressão sobre a demanda por recursos minerais 

novos (BRASIL, 2010). 

A indústria de cimento no País atualmente se empenha no aproveitamento de 

rejeitos e resíduos disponíveis local e regionalmente. Assim, se reduz o consumo de 

energia durante o processo produtivo, com utilização de resíduos de alto poder 

calorífico, ou diminuição do consumo de calcário com o uso de escória de alto forno. 

Outros segmentos como as indústrias de cerâmica, de refratários e de vidro, por 

exemplo, têm apresentado iniciativas importantes nesse sentido (BRASIL, 2010). 

O Plano Nacional de Mineração - 2030 (PNM-2030) representa uma etapa das 

atribuições do Ministério de Minas e Energia – MME para formulação de políticas e 

planejamento nos setores energético e mineral. 

O objetivo do PNM-2030 é nortear as políticas de médio e longo prazos que 

possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o desenvolvimento 

sustentável do País nos próximos vinte (20) anos. Três (03) diretrizes formam os 

pilares do PNM-2030, as quais são a governança pública eficaz; a agregação de valor 

e o adensamento do conhecimento; e a sustentabilidade. 

Diretrizes gerais para as áreas de geologia, recursos minerais, mineração e 

transformação mineral, inclusive metalurgia, também são apresentadas no PNM-2030. 

O PNM-2030 relata que o setor mineral deve estabelecer uma clara diretriz 

quanto à reciclagem de metais e de outros minérios, após a entrada da Lei nº 

12.305/2010 em vigor, que institui a PNRS. Como já citado anteriormente, essa lei 

responsabiliza todos os elos das cadeias produtivas de grandes, médias e pequenas 
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empresas sobre o processo de coleta, destino, reciclagem e restituição dos descartes 

sólidos. Além disso, a lei intensifica a logística reversa e amplia as atividades de 

reciclagem no país.  

O PNM-2030 descreve cenários prováveis futuros, dentre eles, o denominado 

“na trilha da sustentabilidade”, que articula o dinamismo econômico com adoção de 

práticas produtivas e de consumo mais sustentáveis, graças às pressões sociais e 

ambientais que se mobilizam pelo melhor uso e acesso do território. A redefinição do 

marco institucional e regulatório e a nova estratégia governamental conduzem o Brasil 

a uma expansão e diversificação da produção mineral, com base na agregação de 

valor. Prevê ainda um acréscimo da produção de bens minerais voltados à construção 

civil, bem como uma gradativa diminuição da dependência externa dos agrominerais e 

a ampliação da produção com maior adensamento e agregação de valor. 

A visão de futuro apresentada no PNM-2030 coloca que no Brasil Mineral – 2030 

os empreendimentos da mineração se tornarão mais eficientes, com redução na 

emissão de CO2 e importantes melhorias no gerenciamento da água e no manejo de 

resíduos, garantidas, em parte, por legislações mais precisas e claras, novos padrões 

de consumo e linhas de financiamento condicionadas à sustentabilidade. 

O PNM-2030 destaca que nas micro e pequenas empresas – MPEs predomina a 

produção de argila, areia, brita, calcário, e outros minerais, e representam mais de 70% 

das empresas de mineração no Brasil. O MME tem como política apoiar e fomentar as 

MPEs para que possam exercer suas atividades produtivas em bases sustentáveis, a 

exemplo do Plano Nacional de Extensionismo Mineral e apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais do Setor Mineral. O mesmo princípio se aplica à atividade mineral em áreas de 

garimpo, desde que subordinada às legislações minerárias e ambientais. A 

informalidade se destaca como o principal problema, pois traz consigo a 

impossibilidade de acesso a qualquer tipo de apoio oficial. 

Uma das ações estabelecidas no PNM-2030 para o objetivo da promoção da 

produção sustentável no setor mineral é o estímulo da inserção da mineração nos 

planos diretores municipais, especialmente a de bens minerais localizados nos 

perímetros urbanos, com destaque para os agregados para construção civil e argilas 

para a fabricação de cerâmicas.  
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Outro objetivo é promover o desenvolvimento sustentável em regiões de base 

mineradora. Entre as ações, ressalta a proposição de políticas para estimular formas 

de organização produtivas que ampliem os benefícios gerados pela mineração em prol 

do desenvolvimento regional, em articulação com os estados e municípios; e o reforço 

a implementação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE nos estados e 

municípios brasileiros, considerando a aptidão e os diversos usos e ocupações do solo 

e do subsolo no interesse nacional. 

O Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o DNPM/SGM/CPRM e o 

Centro de Tecnologia Mineral - CETEM tem como objeto estabelecer cooperação 

técnico-científica entre o MME, por intermédio da SGM, o DNPM, a CPRM e o CETEM 

para o desenvolvimento de programas, projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de 

inovação; para a prestação de serviços tecnológicos; para o intercâmbio de 

informações técnico-científicas; para a realização conjunta de atividades de ensino e 

treinamento, cursos, conferências e seminários, bem como atividades culturais 

relevantes de interesse das instituições signatárias (DNPM, 2017). 

O CETEM é unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações - MCTIC, que atua no desenvolvimento de tecnologia para 

o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros, com foco na inovação tecnológica 

para o setor minerometalúrgico (DNPM, 2017). 

Os programas definidos para o Plano Diretor do CETEM 2017-2021 estão em 

linha com as diretrizes da Estratégia Nacional de CT&I 2016-2022 (ENCTI/MCTIC) e do 

Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM 2030/MME) (DNPM, 2017).  

Entre os programas está o denominado “Água, energia e resíduos”, que tem 

como objetivo maximizar a eficiência no uso dos recursos e minimizar a geração de 

rejeitos. Identificar tópicos de P&D para uma agenda de inovação tecnológica que visa 

o melhor aproveitamento da água e a racionalização do uso da energia nas várias 

etapas da mineração (lavra, processamento mineral, transporte de minérios e no 

tratamento e descarte de efluentes). O aproveitamento de resíduos e a reciclagem de 

materiais se inserem naturalmente nos outros três programas que são “Terras raras”, 

“Agrominerais” e “Rochas ornamentais”, segundo DNPM (2017). 
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De acordo com IBRAM (2016) aspectos de segurança, ambientais e 

econômicos, a indústria de mineração tem continuamente buscado melhorar as 

práticas de processamento, de armazenamento e de gerenciamento de rejeitos. A isso 

se soma a atuação de entidades governamentais ou associativas do setor privado, 

tanto locais quanto internacionais, a qual retrata um processo de melhoria contínua, o 

desenvolvimento de um conjunto de padrões que aumentem a sustentabilidade da 

gestão e o manejo dos rejeitos de mineração.  

O IBRAM elaborou o documento “Gestão e Manejo de Rejeitos da Mineração”, 

que objetiva contribuir com os diversos segmentos do setor público, da sociedade e da 

indústria mineral na evolução das práticas de gestão e manejo de rejeitos de 

mineração, de modo a diminuir os riscos de rompimento e os potenciais danos 

associados às estruturas que propiciam a sua adequada disposição, segundo IBRAM 

(2016). 

O Plano Diretor de Mineração - PDM para a Região Metropolitana de Curitiba – 

RMC foi elaborado pelo Convênio DNPM – Mineropar em 2004, e inclui vinte e seis 

(26) municípios. O qual contempla um capítulo específico sobre planejamento na 

mineração. Apesar de ser voltado para a RMC, boa parte do conteúdo pode ser 

aplicado em minerações de outras regiões do estado, pois o planejamento para 

mineração do PDM aponta as práticas usuais nas atividades de mineração e indica 

melhores práticas e tendências para as diferentes substâncias minerais.  

Independente do porte da mineração, o planejamento dos trabalhos de 

prospecção, pesquisa mineral, lavra e beneficiamento, é essencial para o melhor 

resultado, tanto do aproveitamento racional de recursos não renováveis, como do 

resultado financeiro para a empresa e a satisfação das demandas da sociedade, via 

empregos, impostos e responsabilidade social. 

Segundo o PDM, o planejamento estratégico dos municípios tem a ver com a 

mineração pelos conflitos na ocupação do solo. As atividades de mineração estão 

baseadas nas características geológicas, bem como a ocupação dos municípios está 

condicionada pelo substrato geológico que possui melhores condições. 

O PDM considera que as empresas com visão administrativa mais aguçada tem 

a preocupação em acompanhar a evolução e recuperar o tempo que passou. 
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A evolução de equipamentos e insumos permite criar novas técnicas de 

extração, beneficiamento e operações unitárias da mineração, e assim contribuir para o 

equilíbrio entre atividades minerárias, ocupação urbana e conservação ambiental. 

Também ressalta o conceito do resíduo zero, no qual o aproveitamento de todo o 

material proveniente da lavra tem um destino de uso, como o solo, material de 

decapeamento e rejeitos, segundo o PDM. 

O diagnóstico do PDM indica que cabem ações governamentais decisivas no 

ordenamento da atividade, que passam pelo zoneamento da mineração, agilização do 

licenciamento ambiental, delimitação de áreas de interesse para extração mineral e 

pela fiscalização do setor. Sobrepõem-se, ainda, carências de planejamento, atrasos 

tecnológicos e despreparo frente às exigências de mercado por parte dos mineradores. 

12.5. Programas, Projetos e Ações em Desenvolvimento 

No âmbito estadual foi elaborado o Plano Diretor de Mineração - PDM para a 

Região Metropolitana de Curitiba – RMC, que cobre vinte e seis (26) municípios. Este 

foi um projeto desenvolvido pela antiga Mineropar (atual ITCG) em convênio com o 

DNPM. 

Os municípios que fizeram parte do PDM foram: Adrianópolis, Agudos do Sul, 

Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do 

Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor 

Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro 

Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas 

do Paraná. 

Assim, os principais objetivos do PDM foram subsidiar as políticas do setor 

mineral, a fiscalização e a regularização da mineração informal; integrar a mineração 

nas ações de planejamento da RMC, principalmente no Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC; e subsidiar 

o IAP nos aspectos ambientais da mineração (Mineropar). 

A antiga MIineropar elaborou também um projeto de geologia aplicada à gestão 

territorial. Os municípios em que possuem os levantamentos realizados disponíveis 

são: Apucarana, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Cambará, Capitão 
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Leônidas Marques - sede e distrito Alto Alegre do Iguaçu, Cornélio Procópio, Coronel 

Vivida, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Guaíra, Guarapuava, Guaraqueçaba, 

Ivaiporã, Jacarezinho, Jardim Alegre, Juranda, Marilândia do Sul, Medianeira, Nova 

Prata do Iguaçu, Quinta do Sol, parte da Região Metropolitana de Curitiba e Ribeirão 

do Pinhal. 

Uma das ações de maior retorno social é o desenvolvimento de estudos 

geológicos e geotécnicos para fins de planejamento do uso e da ocupação do solo, da 

preservação ambiental e do controle do risco geológico (Mineropar). 

Ao reconhecer nessa atividade grande relevância para a sociedade, a Mineropar 

desenvolveu desde o início dos anos noventa (90) estudos geológicos e geotécnicos 

em parceria com organismos estaduais e prefeituras municipais (Mineropar). 

A SEMA/PR, por meio do ITCG, elaborou o Zoneamento Ecológico-Econômico – 

ZEE do Paraná, com o objetivo de subsidiar a gestão de políticas públicas, como um 

instrumento político e técnico, o qual possibilitou a incorporação das questões 

ambientais ao planejamento estratégico do governo.  

Na apresentação do ZEE, disponível no site do ITCG, os Cenários Prospectivos 

– Plano Econômico para a mineração contemplou como meta o desenvolvimento de 

atividade minerária com controle da qualidade ambiental. Foram destacados dois 

temas: 

 Implementar programa de pesquisa, planejamento, exploração das 

atividades minerais, em especial nas áreas de ocorrência das rochas 

carbonáticas; 

 Implementar programa de planejamento e exploração das atividades 

minerárias, e definir áreas prioritárias, que estabelecem normatização, em 

escala municipal para a extração de bens minerais voltados a construção 

civil e indústria (cascalho, argila, areia e agregados minerais). 

O Litoral foi a primeira região do estado do Paraná que teve o ZEE concluído, o 

qual foi publicado no ano de 2016 e está disponível no site do ITCG. Em relação à 

geologia, foram apresentadas as características da geologia da região, os potenciais 
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recursos minerais, os direitos minerários existentes e as considerações sobre os riscos 

geológicos. 

De acordo com informações do DNPM, o referido órgão não possui programas 

ou projetos voltados para o aproveitamento de resíduos de mineração. Não há também 

o controle da quantidade de rejeitos gerados na mineração, pois essa é uma 

informação que depende da declaração dos mineradores no Relatório Anual de Lavra, 

a qual é precária e não inclui os dados de rejeitos. 

O DNPM/PR relatou que algumas empresas paranaenses aproveitam o rejeito 

como fim comercial, tais como Mineração Tabiporã, Carbonífera Cambuí, Marmoraria 

Água Verde e Areal AVP. 

A Mineração Tabiporã situada em Campo Largo/PR extrai minério de ouro e 

utiliza o rejeito depositado em sua barragem (granito moído) na obtenção de areia.  

A Carbonífera Cambuí, localizada em Figueira/PR, extrai carvão mineral e tem 

utilizado o rejeito de sua usina de beneficiamento, que antes era destinado a uma 

barragem de mineração, para o preenchimento de galerias desativadas da mina 

(sistema back fill). 

A Marmoraria Água Verde Ltda. possuía um projeto de aproveitamento dos 

rejeitos das pedreiras de granito para a confecção de bijuterias de granito e sienito, 

porém o projeto não foi adiante. 

A AVP, situada em Araucária, trabalha com extração de areia em várzea, no 

processo, lava e separa uma fração de restos orgânicos (tocos de madeira e galhos) e 

dá destinação a esse material para fornos de olarias. 

Segundo o DNPM/PR, ainda há muito que fazer sobre o aproveitamento de 

rejeitos da mineração no Paraná. Faltam estudos que visem o aproveitamento 

econômico desses resíduos, entretanto, a indústria mineral ainda não possui 

investimentos em pesquisa de tecnologia mineral. 
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12.6. Iniciativas de Educação Ambiental 

Na esfera nacional o tema educação ambiental é abordado na Seção IV “Da 

Educação e da Comunicação”, da Lei Federal 12.334/2010, em seu Art. 15, no qual 

dispõe que a PNSB deverá estabelecer programa de educação e de comunicação 

sobre segurança de barragem, com o objetivo de conscientizar a sociedade da 

importância da segurança de barragens, o qual contemplará as seguintes medidas: 

apoio e promoção de ações descentralizadas para conscientização e desenvolvimento 

de conhecimento sobre segurança de barragens; elaboração de material didático; 

manutenção de sistema de divulgação sobre a segurança das barragens sob sua 

jurisdição; promoção de parcerias com instituições de ensino, pesquisa e associações 

técnicas relacionadas à engenharia de barragens e áreas afins; disponibilização anual 

do Relatório de Segurança de Barragens. 

Na esfera estadual foi realizado o projeto Geologia na Escola que originou um 

conjunto de seis (06) cadernos paradidáticos, dez (10) pôsteres e mostruário de 

rochas, minerais e materiais para experimentos. A distribuição desse material iniciou 

em março/2007, exclusivamente nas escolas da rede pública estadual e foi produzido 

com recursos da extinta Mineropar, da Secretaria de Estado da Educação e com o 

apoio da Caixa Econômica Federal. O material produzido está disponível no site do 

ITCG, no link do Serviço Geológico do Paraná – Mineropar. 

Não foram identificados demais projetos educacionais no estado do Paraná 

especificamente sobre os resíduos sólidos de mineração. Contudo, muitas empresas 

do setor mineral desempenham programas e campanhas com seus colaboradores e 

comunidade sobre temas ambientais diversos. 

12.7. Atividades Geradoras 

O Quadro 369 apresenta as atividades licenciadas pelo Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP correspondentes à geração de resíduos de mineração. 

Quadro 369: Atividade licenciadas pelo IAP relacionadas à mineração. 

Atividade Atividade específica 

Explotação - 

Explotação e - 
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Atividade Atividade específica 

beneficiamento 

Explotação de pequenas 
cascalheiras 

- 

Granito - 

Mármore - 

Beneficiamento de 
minerais não metálicos 

Aparelhamento, britamento e outros trabalhos em pedras, granito 
e mármore 

Produção de outros produtos de minerais não metálicos 

Produção de cal e calcário 

Produção de outros produtos de minerais não metálicos, 
aparelhamento, britamento e outros trabalhos em pedras, granito 

e mármore 

A partir dos dados da Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM 

fez-se o levantamento das principais substâncias minerais que são produzidas, os 

principais municípios e as principais empresas no estado do Paraná, ano base 2016.  

Segundo o ITCG (2017) as alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido para 

obtenção do valor da CFEM para os bens minerais produzidos no estado do Paraná é 

de 2% para todas as substâncias minerais, com exceção do ouro que é de 1%. 

Os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma: 65% para os 

municípios; 23% para os Estados; 10% para o DNPM (2% desta cota parte, ou seja, 

0,2%, à proteção ambiental em regiões mineradoras, por intermédio do IBAMA); e 2% 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT do setor 

mineral (ITCG, 2017). 

Para o ano de 2016, foram identificados 1.020 títulos minerários no estado do 

Paraná, requeridos por quinhentos e quarenta e oito (548) titulares, sendo que cada 

empresa pode possuir mais de um título minerário, distribuídos em cento e setenta e 

cinco (175) municípios do estado do Paraná. O valor total de operação de arrecadação 

da CFEM no Paraná foi de R$ 863.515.379,86. 

A seguir (Quadro 370) são apresentados dados sobre as principais substâncias 

minerais extraídas no Estado, valoração quanto ao CFEM, quantidade de títulos 

minerários, quantidade de empresas de mineração produtoras, e os principais destinos, 

bem como usos secundários. 
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Quadro 370: Valor de operação e arrecadação da CFEM no Paraná em R$ 1,00, por 
substância e substância agrupadora e destino da produção em 2016. 

Substância 
Títulos 
Minerá-

rios 

Empresas 
de 

Mineração 
Produtoras 

Valor da 
Operação 

% 
Arrecadação 

da CFEM 
% Principais Destinos / Usos 

Total No 
Paraná 

1.020 548 863.515.379,86 100 15.894.695,44 100   

Água Mineral 34 27 46.394.259,12 5,4 764.165,29 4,8 Consumo Humano e 
Estância Hidromineral 

Envase e Estância 
Hidromineral 

  34 27   5,4-   4,8 

Argila 141 108 17.538.689,91 2,0 354.368,51 2,2 Construção Civil - Indústria 
de Cerâmica Vermelha 
Principalmente para 

Cerâmica Vermelha (tijolos 
e telhas), Cerâmica Branca 

(pisos, revestimentos, 
porcelanas, louças de mesa 
e artística, etc.) e Indústria 

do Cimento. 
Secundariamente para 

Produção de Elementos da 
indústria Cerâmica de   

Refratários,   na   Indústria   
de   Lubrificantes,   Óleo   
Comestível, Defensivos  
Agrícolas,  Sabões  e  

Velas,  Minas  para  Lápis,  
Tintas  e Vernizes, 

Isolantes, Madeira Mineral, 
Abrasivos, Produtos 

Químicos, etc. 

Argila 132 108 12.740.646,37 1,5 254.152,36 1,6 

Argila Branca 1   4.104.563,12 0,5 71.436,29 0,4 

Argila 
Caulínica 

2   291.712,52 0,0 20.678,53 0,1 

Argila 
Vermelha 

3   237.646,09 0,0 4.788,01 0,0 

Argila 
Refratária 

1   141.500,00 0,0 2.860,65 0,0 

Argila P/Cer. 
Vermelha 

2   22.621,81 0,0 452,67 0,0 

  141 108   2,0   2,2 

Esteatito 30 6 17.261.116,40 2,0 314.239,52 2,0 Construção Civil - Indústria 
de Cerâmica Branca 
Principalmente na 

Indústria de Cerâmica 
Branca (Pisos e 

Revestimentos, Louça 
Sanitária, Louça de 

Cozinha, Porcelanas, Peças 
de Cerâmica Elétrica). Na 

Indústria do Cimento. Como 
Material de Incorporação 

(Carga Mineral) em Tintas, 
Plásticos, Borrachas, 

Extração e Beneficiamento 
de Minerais, Produtos 

Químicos, Cosméticos, etc. 
Secundariamente, 
Lubrificantes, Óleo 

Comestível, Defensivos 

Talco 29 6 13.737.852,42 1,6 247.635,74 1,6 

Pirofilita 1   3.523.263,98 0,4 66.603,78 0,4 

Feldspato 3 2 6.849.960 0,8 137.859,46 0,9 

Filito 8 1 1.576.349,86 0,2 65.571,32 0,4 

Caulim 4 3 431.645,30 0,0 11.111,18 0,1 

Argilito 1 1 231.298,71 0,0 3.836,86 0,0 

Leucofilito 1 1 2.591,82 0,0 48,71 0,0 

  47 14   3,1   3,4 
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Substância 
Títulos 
Minerá-

rios 

Empresas 
de 

Mineração 
Produtoras 

Valor da 
Operação 

% 
Arrecadação 

da CFEM 
% Principais Destinos / Usos 

Agrícolas, Sabões e Velas, 
Minas para Lápis, Tintas e 
Vernizes, Madeira Mineral, 

Abrasivos, Produtos 
Químicos, etc. 

Areia 437 148 125.456.964,9 14,5 2.244.473,1 14,1 Construção Civil - Agregado 
Miúdo 

Principalmente como 
Agregado Miúdo (areia) na 

Produção de Argamassa, 
Concreto, Artefatos de 
Cimento e Concreto e 

diretamente na Construção 
Civil 

(Construção/Manutenção de 
Estradas, Pavimentação, 

Colchão Drenante, Aterro). 
Secundariamente na 

Indústria de Filtros, 
Fabricação de Vidros, 

Cerâmica Branca, Pisos e 
Revestimentos, Isolante 

Elétrico, Indústria de 
Refratários, Tintas e 

Vernizes, Moldes para 
Fundição, Siderurgia, 

Abrasivos, etc. 

Areia 421 148 116.886.837,99 13,5 2.083.741,67 13,1 

Arenito 10   4.367.925,01 0,5 81.071,34 0,5 

Areia 
Industrial 

3   3.922.108,94 0,5 72.345,23 0,5 

Areia Lavada 2   366.193,00 0,0 7.242,16 0,0 

Areia Comum 1   3.900,00 0,0 72,70 0,0 

  437 148   14,5   14,1 

Basalto 108 79 186.313.124,3 21,2 3.173.010,64 20,0 
Construção Civil - Agregado 

Graúdo 
Principalmente como 

Agregado Graúdo (brita) 
diretamente na Construção 

Civil 
(Construção/Manutenção de 

Estradas, Pavimentação 
Asfáltica) e como Agregado 

Graúdo (brita) e Miúdo 
(pedriscos e finos de 

britagem) na produção de 
Argamassa, Concreto, 
Artefatos de Cimento e 

Concreto. 
Secundariamente na 
produção de Rochas 
Ornamentais (Pisos e 

Revestimentos) e 
Marmorarias. 

Basalto 103 79 182.317.987,67 21,1 3.155.693,55 19,9 

Basalto P/ 
Brita 

5   995.154,60 0,1 17.317,09 0,1 

Diabásio 39 16 53.926.303,68 6,2 906.825,98 5,7 

Diabásio 37 16 51.622.653,59 6,0 867.597,48 5,5 

Diabásio P/ 
Brita 

2   2.303.650,09 0,3 39.228,50 0,2 

Granito 23 19 36.274.747,84 4,2 612.857,82 3,9 

Migmatito 10 8 22.497.157,83 2,6 479.732,89 3,0 

Gnaisse 6 5 11.903.325,88 1,4 197.807,40 1,2 

Riolito 3 2 4.355.501,26 0,5 71.592,02 0,5 

Andesito 2 1 282.680,34 0,0 5.730,93 0,0 

Gabro 1 1 79.893,26 0,0 1.152,05 0,0 

  192 131   36,2   34,3 
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Substância 
Títulos 
Minerá-

rios 

Empresas 
de 

Mineração 
Produtoras 

Valor da 
Operação 

% 
Arrecadação 

da CFEM 
% Principais Destinos / Usos 

Saibro 26 21 11.375.194,20 1,3 188.004,40 1,2 Construção Civil - 
Diretamente 

Principalmente 
Construção/Manutenção 

de Estradas, Revestimento 
de Estradas, Construção de 
Aterro, como Agregado, etc. 

Cascalho 11 10 3.519.571,24 0,4 67.732,66 0,4 

  37 31   1,7   1,6 

Pedra São 
Tomé 

11 10 1.709.412,58 0,2 48.609,51 0,3 
Construção Civil - Rochas 

Ornamentais e Marmorarias 
Principalmente Rochas 
Ornamentais (Pisos e 

Revestimentos) e 
Marmorarias. 

Secundariamente Britas. 

Quartzito 11 10 1.709.412,58 0,2 48.609,51 0,3 

Sienito 11 3 510.407,61 0,1 10.368,01 0,1 

  22 13   0,3   0,4 

Calcário 
Dolomítico 

54 32 190.659.674,2 22,1 4.006.525,59 25,2 
Construção Civil  -  

Aglomerante  (cimento  e  
cal)  e  Agricultura  - 
Corretivo Agrícola 

Principalmente  para  
Produção  de  Cimento,  

Corretivo  Agrícola  e  Cal. 
Como   Agregado   Graúdo   

e   Miúdo   na   
Construção/Manutenção   

de Estradas e na produção 
de argamassa e concreto. 
Secundariamente como 

Rochas Ornamentais, Pisos 
e Revestimentos, na   

Produção   de   Granilhas,  
Argamassas,   Ração   

Animal.   Também usados 
como Fluxantes; Fundentes, 

Matéria-prima para as 
Indústrias de Vidro, 
Refratários,  Carga   

Mineral,   Agentes   para  
Remover   Enxofre, Fósforo 

e outros, na Indústria 
Siderúrgica, como 

Abrasivos; Ingredientes em 
Processos Químicos, etc. 

Calcário 46 32 146.214.336,29 16,9 3.124.085,90 19,7 

Calcário 
Calcítico 

1   42.013.455,37 4,9 835.802,93 5,3 

Calcário 
Dolomítico 

7   2.431.882,50 0,3 46.636,76 0,3 

Dolomito 35 28 17.927.214,67 2,1 399.468,90 2,5 

Mármore 13 11 9.453.430,25 1,1 190.085,1 1,2 

Mármore 12 11 9.377.749,48 1,1 188.564,86 1,2 

Mármore P/ 
Revestimento 

  

1   75.680,77 0,0 1.520,24 0,0 

 
102 71   25,2   28,9 

Antracito 4 1 33.756.785,95 3,9 819.725,00 5,2 
Termelétrica 

Termelétrica de Figueira. 
Carvão 4 1 33.756.785,95 3,9 819.725,00 5,2 

  4 1   3,9   5,2 

Fluorita 1 1 18.769.527,97 2,2 345.344,21 2,2 Siderurgia e Indústria 
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Substância 
Títulos 
Minerá-

rios 

Empresas 
de 

Mineração 
Produtoras 

Valor da 
Operação 

% 
Arrecadação 

da CFEM 
% Principais Destinos / Usos 

  1 1   2,2   2,2 

Química Na Siderurgia 
como Fundente e Indústria 
Química para Produção de 

Ácido. 

Minério De 
Ouro 

1 1 46.983.710,30 5,4 467.825,96 2,9 
Ativo Financeiro e Joalheria. 
Ativo Financeiro e Joalheria. Ouro 1 1 46.983.710,30 5,4 467.825,96 2,9 

Silvanita 1 1 132.470,00 0,0 273,31 0,0 

Prata 1 1 132.470,00 0,0 273,31 0,0 
  

  2 2   5,5   2,9 

Serpentinito 1 1 252.352,21 0,0 6.349,11 0,0   

  1 1   0,0   0,0   

Fonte: ITCG, 2017 adaptado da base de dados DNPM – Maiores Arrecadadores. 

A Figura 183 apresenta a localização dos principais municípios produtores por 

tipo de substância mineral. 
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Figura 183: Localização dos principais municípios produtores por tipo de substância 
mineral. 

Utilizando-se também os dados disponibilizados pelo DNPM acerca da CFEM e 

dos informes minerais do ITCG (2017) foi verificado as principais empresas produtoras 

e municípios produtores das substâncias minerais presentes no estado do Paraná. 
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 Areia 

As principais empresas produtoras de areia são a Hobi S.A. Mineração de Areia 

e Concreto, com produção nos municípios de União da Vitória, Congoinhas, Palmeira e 

Paula Freitas; a G.r. Extração de Areia e Transportes Rodoviários Ltda., com produção 

nos municípios de União da Vitória, Ponta Grossa e Porto Vitória; e a Porto de Areia do 

Lago Ltda. Me., com produção nos municípios de Porto Rico e São Pedro do Paraná. 

Os municípios que mais se destacam na produção de areia foram União da 

Vitória, seguido de Ponta Grossa e São Pedro do Paraná. 

 Brita 

As empresas que se destacam pela produção de brita foram Boscardin & Cia., 

com produção em Irati e Ponta Grossa; Pedreira do Trevo Ltda, com produção em 

Santa Tereza do Oeste e Terra Roxa; Pedreira Ica Ltda em Ibiporã; e Construtora Serra 

da Prata Ltda., em Paranaguá. 

Os municípios que se destacaram na produção de brita foram Ibiporã, 

Guarapuava, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Londrina, Mandirituba e Paranaguá. 

 Cascalho e saibro 

As empresas que se destacaram na produção de cascalho e saibro foram J.D. 

Barrim Junior Cascalho Eireli e Euro Minérios Ltda., respectivamente. Ainda a empresa 

Contragon Extração Comércio de Areia Ltda., para produção de saibro e cascalho em 

São José dos Pinhais; Saibreira Sant’ana, em São José dos Pinhais; Mineração 

Pianaro Ltda, em Campo Largo; e Areal Costa Ltda., em São José dos Pinhais. 

Os principais municípios produtores de saibro e cascalho foram São José dos 

Pinhais, Cianorte e Campo Largo.  

 Feldspato 

O Paraná possui 28% da reserva nacional de feldspato, as empresas produtoras 

são Marc Mineração Indústria e Comércio e Incepa Revestimentos Cerâmicos. Os 

municípios produtores são Castro e Balsa Nova. 
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 Argila 

As empresas que se destacam na produção de argila foram a Votorantim 

Cimentos S.A., em Rio Branco do Sul; a Bentonita do Brasil Mineração S.A, em Quatro 

Barras; a Mineração Portobello Ltda. Em Piraí do Sul e a Incepa Revestimentos 

Cerâmicos Ltda., em São Mateus do Sul, Castro e São José dos Pinhais. 

Os municípios que se destacaram na produção da argila foram Rio Branco do 

Sul, seguido de Quatro Barras e Piraí do Sul. 

 Caulim 

Em relação à produção de caulim, apenas três (03) empresas recolheram CFEM 

em 2016, a Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda., Marc Mineração Indústria e 

Comércio Ltda. e Mineração Gino Minas Ltda. presentes nos municípios de São José 

dos Pinhais, Castro e Araucária. 

 Talco e pirofilita 

As empresas produtoras de talco e pirofilita no Paraná são Itajara Minérios Ltda., 

Mineração São Judas Ltda., Violani & Cia Ltda., Marc Mineração Indústria e Comércio 

Ltda., Mineração Vale do Iapó Ltda., Gustavo Angelo Mandalozzo. Os municípios 

produtores de talco e pirofilita são Castro, Ponta Grossa e Bocaiúva do Sul. O Estado é 

o segundo produtor nacional de talco e pirofilita, de acordo com DNPM (2015). 

 Fluorita 

A empresa produtora de fluorita é a Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda. e 

situa-se em Cerro Azul. 

 Ouro 

A única produtora de ouro é a Mineração Tabiporã Ltda., tem como subproduto a 

prata, e localiza-se em Campo Largo. 
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 Sienito 

O sienito é principalmente destinado para produção de rochas ornamentais e de 

revestimento, as empresas produtoras são a Aco Mineração Ltda., a Marmoraria Água 

Verde Ltda., e a Paraná Granitos Ltda. Os municípios produtores são Tunas do Paraná 

e Doutor Ulysses. 

 Carvão mineral 

O carvão mineral é produzido por uma única empresa, a Carbonífera Cambui 

Ltda., localizada no município de Figueira.  

 Quartzito 

As empresas produtoras de quartzito, também conhecida como pedra São 

Tomé, são Arena Mineração e Asfaltos Ltda.; Marc Mineração Indústria e Comercio 

Ltda.; Mineração Pianara Ltda.; Pilato Comércio de Areia e Brita Ltda.; Mineradora 

Falcon Ltda Epp; Alv Promoção de Vendas Ltda ME; Gascal Indústria de Cal Ltda.; 

Mineração Cerrado Grande Ltda. Os municípios produtores de quartzito são Ponta 

Grossa, Campo Largo, Castro, Almirante Tamandaré e Colombo. 

 Filito 

As empresas produtoras de filito são Votorantim Cimentos S.A. Mineração 

Aruanã Ltda, Gts Minérios Ltda, Itajara Minérios Ltda, Royalmining Mineração Ltda, 

Marc Mineração Industria e Comercio Ltda. Os municípios produtores de filito são 

Campo Largo, Itaperuçu, Castro, Rio Branco do Sul e Sengés. 

 Argilito 

Há apenas uma empresa produtora de argilito, que é a Oxford Mineração Ltda., 

situada no município de Rio Azul. 

 Leucofilito 

A empresa produtora de leucofilito é a Mineração Aruanã Ltda, no município de 

Campo Largo. 
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 Serpentinito 

A empresa produtora de serpentinito é a Extração de Areia Fundão Ltda., 

situada no município de Campo Largo. 

 Rochas carbonáticas 

As produtoras de rochas carbonáticas, utilizadas principalmente para produção 

de cimento, são a Votorantim Cimentos S A, Margem Companhia de Mineração e Cia 

de Cimento Itambé, presentes respectivamente nos municípios de Rio Branco do Sul, 

Adrianópolis e Campo Largo. 

As empresas que se destacam na produção de rochas carbonáticas, excetuando 

as cimenteiras, são a Mineração São Judas Ltda. com produção nos municípios de 

Sengés e Jaguariaíva; Terra Rica Indústria e Comércio de Calcários e Fertilizantes de 

Solo Ltda. com produção em Almirante Tamandaré; a Induscalta Indústria de Calcáreos 

Tamandaré Ltda. em Almirante Tamandaré e; a Calpar Comércio de Calcário Ltda. com 

produção em Castro. 

Os municípios que mais se destacam na produção de rochas carbonáticas, sem 

computar as cimenteiras, são Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Castro e 

Sengés. 

Incluindo todas as empresas produtoras de rochas carbonáticas, os municípios 

que mais se destacaram foram: Rio Branco do Sul, seguida de Adrianópolis, Campo 

Largo e Almirante Tamandaré. 

Em 2015, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola 

– ABRACAL, o Paraná produziu 4,94 milhões de toneladas de corretivo agrícola, 

correspondente a 15,5% da produção nacional. 

Necessita-se de 1,8 t de rocha carbonática para a fabricação de uma tonelada 

de cal virgem, sendo que com uma tonelada de cal virgem obtém-se 1,3 t de cal 

hidratada (ITCG, 2017).  

Estima-se que o Paraná responde entre 15 a 20% da produção nacional de cal 

(ITCG, 2017). 
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 Folhelho pirobetuminoso 

A Unidade de Industrialização do Xisto - SIX é uma unidade de operações da 

Petrobrás, localizada em São Mateus do Sul, sobre uma das maiores reservas 

mundiais de xisto, ou também denominado como folhelho pirobetuminoso. A 

capacidade instalada é de 5.880 t/d e os principais produtos são óleos combustíveis, 

GLP, gás combustível, nafta, enxofre e insumos para pavimentação, de acordo com 

informações do site da Petrobrás. 

12.8. Composição dos RSM 

Os resíduos da atividade minerária são provenientes dos processos de extração 

e de beneficiamento dos minérios. O beneficiamento consiste na transformação do 

minério para seu aproveitamento em diversas aplicações, sendo na maioria, processos 

físicos que não alteram a estrutura química dos minerais. Entre eles pode-se citar a 

britagem, a moagem, o peneiramento, a classificação, a concentração e o 

desaguamento.  

Nestas atividades, extração e beneficiamento, são gerados dois (02) tipos 

principais de resíduos sólidos, os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais 

escavados, gerados pelas atividades de extração (ou lavra) e que não têm valor 

econômico agregado. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos de 

beneficiamento a que são submetidas às substâncias minerais. Esses processos têm a 

finalidade de padronizar o tamanho dos fragmentos, remover minerais associados sem 

valor econômico, e aumentar a qualidade, a pureza ou o teor do produto final (Ipea, 

2012). 

Os resíduos sólidos de mineração, de modo geral, podem ser pilhas de minérios 

pobres, estéreis, rochas, sedimentos, solos, aparas e lamas das serrarias de mármore 

e granito, as polpas de decantação de efluentes, as sobras da mineração artesanal de 

pedras preciosas e semipreciosas, principalmente em região de garimpos, finos e 

ultrafinos não aproveitados no beneficiamento (CNI, 2014). 

É importante o destaque na distinção entre as tipologias de minérios metálicos e 

não metálicos, na qual a geração de rejeitos e estéreis não são equivalentes. A 

mineração de não metálicos é potencial geradora de estéreis, já a mineração de 
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metálicos é geradora de rejeitos do processo de beneficiamento mineral, além de gerar 

os estéreis na extração do minério (Ibram, 2016). 

A seguir são apresentados os resíduos sólidos de mineração, gerados nas 

atividades minerárias, das principais substâncias extraídas no estado do Paraná. 

Argila 

Os estéreis provenientes das extrações de argila correspondem à matéria 

orgânica vegetal e ao solo decapeado. Os rejeitos se referem aos materiais de outras 

granulometrias e às camadas de argila de composição diferente à tipologia objeto, 

todavia, esses materiais podem ser aproveitados na incorporação de outros produtos 

ou utilizados para recuperação da área degradada pela mineração. 

Areia 

Os depósitos de areia podem ocorrer intercalados com argilas, neste caso, parte 

da argila pode ser comercializada como matéria prima para os fabricantes de tijolos. O 

restante do estéril é depositado em forma de diques nas bordas das cavas, de acordo 

com a Mineropar (1999). 

Outros resíduos que podem ser gerados na extração de areia é o solo 

decapeado e os detritos vegetais. Além disso, os RSM de areia podem ser 

aproveitados como subproduto ou na recuperação e conformação da área. 

Pedreiras de brita, pedra de cantaria e rochas ornamentais 

As pedreiras de brita, pedra de cantaria e rochas ornamentais podem minimizar 

seus rejeitos pelo aproveitamento desses materiais como subprodutos. Isso pode ser 

realizado com medidas de planejamento de lavra, conformação dos depósitos dos 

rejeitos e adoção de tecnologias de corte por exemplo (Mineropar, 1999). 

A lavra por matacões praticada na Região Metropolitana de Curitiba - RMC é um 

método que gera grande quantidade de rejeito produzido pelo esquadrejamento de um 

bloco nas suas dimensões usuais. Essa prática consiste em empurrar o material para 

frente da praça de operações da mina, quase sempre em encostas. Isto causa a 
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deposição desordenada dos rejeitos e restrições ao aproveitamento racional da jazida 

(Mineropar, 2004) 

Ainda de acordo com Mineropar (2004), o beneficiamento usual para produção 

de brita nas pedreiras, tem o pedrisco e o pó de pedra considerados como rejeitos, face 

à aplicabilidade mais restrita em asfalto e artefatos de concreto. Formam-se assim 

pilhas de rejeitos com potencial poluidor de curso d’água. Já as empresas maiores são 

capazes de produzir rachão, rachãozinho, pedrisco e pó de pedra, que são 

transformáveis em areia artificial pela remoagem e classificação em meio úmido, em 

lavadores. O emprego de melhores tecnologias permite a redução ou eliminação de 

rejeitos não comerciais, pela produção de areia artificial, que é obtida pela trituração 

mecânica das rochas. 

Rochas calcáreas e produção de cal 

Para as rochas calcáreas, os RSM correspondem ao material de decapeamento 

(solo e matéria orgânica) e rocha que não atende as especificações técnicas 

almejadas. 

Nas mineradoras da Região Metropolitana de Curitiba – RMC, por exemplo, o 

principal subproduto é o pedrisco, que é comercializado como material de aterro ou 

como revestimento primário de estradas, ruas e pátios, diminuindo assim a geração de 

resíduos (Mineropar, 2004). 

O processo de fabricação da cal inicia-se na jazida de calcário, de onde é 

extraída a rocha calcária utilizada para fabricação da cal. As rochas são transportadas 

ao forno, um dos principais equipamentos do processo, e que é onde ocorre a 

calcinação da rocha calcária e transformação em cal, segundo Ferrari (2012). Os 

resíduos de produção de cal é a cal mal queimada, isso ocorre quando o processo de 

combustão não ocorreu de forma completa (Ferrari 2012 apud Garcia, 2008). 

Os resíduos da produção de cal podem ser utilizados como material na 

construção civil, porém ressalta-se que há perda da reatividade ao longo do tempo, daí 

a recomendação de emprego logo após a produção, a fim de evitar o armazenamento 

prolongado à céu aberto (Corrêa, 2005). 
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Cascalheiras 

As cascalheiras correspondem aos depósitos naturais de fragmentos rochosos 

alterados, que são extraídos in natura e possuem uso imediato na construção civil, e 

principalmente no revestimento e manutenção de estradas rurais. Geralmente todo 

material extraído é aproveitado no processo, mas a camada de solo e material orgânico 

proveniente do decapeamento, podem ser armazenados em pilhas e utilizados na 

posterior recuperação da área degradada. 

Chumbo 

Há uma mineração de chumbo desativada no estado do Paraná, no município de 

Adrianópolis. Os rejeitos e estéreis da mineração estão dispostos em dois (02) tanques 

e em pilhas, e correspondem à escória do processo produtivo.  

Xisto Pirobetuminoso 

A partir do processo de obtenção do óleo são gerados dois (02) tipos de 

resíduos, a retorta e a torta. A retorta corresponde aos restos de rochas que não 

contém querogênio e possuem propriedades semelhantes ao carvão ativado. Os 

resíduos de torna são partículas finas obtidas depois do refino do óleo, e que possui 

óleo impregnado, sendo considerado um resíduo perigoso, da classe I segundo a NBR 

10.004. 

Desde 1984 a empresa SIX tem realizado estudos para recuperação das cavas 

de mineração com os próprios resíduos produzidos. Após a identificação de qualidades 

adsortivas semelhantes ao carvão ativado, a empresa passou a usar resíduos de torta 

e retorta para recuperação das cavas. 

O Quadro 371 apresenta em resumo a composição dos estéreis e rejeitos 

gerados pelas atividades de extração mineral do Estado. Destaca-se que a mineração 

de chumbo, presente no município de Adrianópolis, encontra-se paralisada, porém os 

RSM permanecem no local. 
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Quadro 371: Composição de RSM gerado pela extração mineral no Paraná. 

Substância Mineral Estéreis e Rejeitos 

Areia 

Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeitos: materiais de granulometria diferente da areia, tais como argila, 
silte, cascalho 

Argila 

Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeitos: materiais de granulometria diferente da argila, tais como areia, 
silte, cascalho 

Carvão mineral 
Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento)  

Rejeito: silte, argila e pirita 

Brita, saibreira, 
cascalheira, pedras de 

cantaria e rochas 
ornamentais 

Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeitos: material rochoso de granulometria e/ou dimensão diferente do 
almejado. 

Calcário 
Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeitos: rocha alterada 

Xisto Pirobetuminoso 
Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeitos: torta e retorta 

Ouro 
Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeito: porções da rocha sem mineralização 

Fluorita 
Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeito: porções de rocha e polpa 

Chumbo 
Estéreis: solo e matéria orgânica (material de decapeamento) 

Rejeito: escória 

12.9.  Geração de RSM 

A quantidade de resíduos gerada pela atividade de mineração depende do 

processo utilizado para extração do minério, da concentração da substância mineral 

estocada na rocha matriz, e da localização da jazida em relação a superfície (Ipea, 

2012). Ou seja, a quantidade é peculiar para cada mineração, de acordo com suas 

características geológicas, tipo de minério, método de extração e tipo de 

beneficiamento. 

A quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de 

mineração é difícil devido à complexidade e a diversidade das operações, e das 

tecnologias utilizadas nos processos de extração e beneficiamento das substâncias 

minerais. Além disso, as informações estão dispersas, não existe por exemplo, um 
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controle sistêmico em escala nacional, estadual ou municipal sobre a quantidade de 

resíduos gerados pela atividade de mineração, conforme apontado pelo Ipea (2012). 

Com relação ao estado do Paraná, não existem informações sobre geração e 

caracterização dos RSM de forma organizada e consolidada. Neste sentido, a 

Mineropar (2004) considera que são necessários avanços na gestão de mineração, 

para dirimir as carências de planejamento e atrasos tecnológicos. 

A falta de informações referente a geração de resíduos denota ainda mais a 

necessidade de acompanhamento das atividades de mineração, principalmente no 

processo de licenciamento e renovação de licença de operação, momento no qual 

deveriam ser apesentadas informações sobre geração e destinação de resíduos. O 

Gráfico 96 demonstra a quantidade de licenças de operação vigentes no Estado, 

emitidas pelo IAP, para as atividades relacionadas à mineração. 

 

Gráfico 96: Quantidade licenças de operação por tipo de atividade relacionada à 
mineração. 

Fonte: IAP, 2017. 

12.10. Coleta e Transporte 

A destinação final dos RSM normalmente é no próprio empreendimento de 

mineração. Os estéreis gerados são utilizados na recuperação das áreas degradadas 

pela extração de minérios e os rejeitos são aproveitados para a produção de outros 

materiais e são comercializados ou são dispostos na área de extração. Dessa forma, a 

676 

225 

31 
24 23 

4 
Explotação

Explotação e Beneficiamento

Produção de Cal e Calcário

Explotação de Pequenas Cascalheiras

Mármore

Granito



  

 

1034 

 
1034 

coleta e o transporte dos RSM geralmente são realizados pela própria empresa 

mineradora e se concentra na área do empreendimento de mineração. 

12.11. Tratamento e Diposição Final 

O gerenciamento dos RSM ocorre na área da mineração, e envolve a extração, 

o beneficiamento, a segregação, o tratamento e a disposição ou destinação final. 

A Norma Regulamentadora de Mineração – NRM 19 estabelece como deve ser 

realizada a disposição de estéril, rejeitos e produtos de mineração. Além disso, 

estabelece que essas informações devem ser previstas no Plano de Lavra da 

Mineração, regulado pelo DNPM. 

O Conselho Nacional da Indústria - CNI (2014) aponta que os rejeitos de 

mineração, podem ser tratados ou aproveitados na indústria por meio de diversas 

alternativas tecnológicas, como por exemplo, nas indústrias de cerâmicas, do vidro, da 

construção civil, metalúrgica, química, na agricultura, no artesanato, na confecção de 

pavimentos e tijolos, entre outros.  

No âmbito estadual, os estudos apresentados ao Instituto Ambiental do Paraná – 

IAP, quando há a necessidade de licenciamento ambiental da mineração, tais como: 

Plano de Controle Ambiental - PCA, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - 

PRAD, ou ainda Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental 

– RIMA, devem apresentar as formas de gerenciamento de resíduos da atividade 

minerária. Cabe ao minerador executar as ações previstas nesses estudos, e ao órgão 

licenciador fiscalizar se as ações propostas são cumpridas no decorrer da atividade. 

O papel da indústria da mineração no desenvolvimento sustentável passa 

compreende a eficiência no uso dos recursos, o aproveitamento, o reprocessamento, a 

reciclagem e a disposição final ambientalmente adequada dos seus resíduos. 

De maneira geral, na atividade minerária são gerados rejeitos e estéreis. Os 

rejeitos são provenientes das operações de beneficiamento da substância mineral, já 

os estéreis são provenientes da extração mineral, em sua maioria, inertes. 
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Os rejeitos podem ser dispostos em minas subterrâneas, em cavas exauridas de 

minas, em pilhas, por empilhamento a seco, por disposição em pasta, e em barragens 

de contenção de rejeitos (Ibram, 2016). 

Quando o beneficiamento do minério é realizado por via úmida os rejeitos são 

gerados na forma de polpas ou lamas. Neste caso, a disposição é realizada em bacias, 

barragens de rejeitos, nas quais se promove sua decantação, muitas vezes com o 

auxílio de floculantes (Mineropar, 2001).  

Os estéreis, provenientes da extração mineral, são em sua maioria, inertes e 

geralmente depositados em pilhas, que devem ter local e conformação adequada, na 

própria área da mineração.  

Os materiais estéreis e os rejeitos podem, muitas vezes, ser utilizados na 

recuperação de áreas degradadas, dentro do próprio empreendimento ou em obras 

civis necessárias à operação da mina, ou ainda, ser comercializados como 

subprodutos, no caso dos rejeitos.  

A seleção do método de disposição dos rejeitos depende da natureza do 

processo de mineração, das condições geológicas e topográficas da região, das 

propriedades mecânicas dos materiais, do poder de impacto ambiental dos rejeitos e 

das condições climáticas da região (Ibram, 2016). 

A disposição final deve ser realizada de forma adequada, para evitar problemas 

de poluição e assoreamento de recursos hídricos produzidos pela erosão das pilhas de 

RSM provenientes, por exemplo, das minas de argila, areia, pedra britada, pedra de 

cantaria e rochas ornamentais. 

No estado do Paraná as minerações, de modo geral, fazem a conformação de 

pilhas de estocagem de estéreis e rejeitos, ou então depositam esses resíduos em 

cavas, a depender do método de extração e do tipo de minério.  

O Quadro 372 apresenta as substâncias minerais e suas possíveis e principais 

formas de disposição final no estado. Ressalta-se que muitos empreendimentos 

minerários aproveitam os rejeitos como subprodutos, o que proporciona a redução de 

RSM e rendimento econômico. 
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Quadro 372: Formas de disposição de RSM. 

Substância mineral Forma de disposição de RSM de mineração 

Areia Cavas exauridas, bacias de decantação 

Argila Cavas exauridas, bacias de decantação, pilhas 

Carvão mineral Barragens, pilhas, cavas exauridas 

Brita, pedras de cantaria e rochas oramentais Pilhas 

Calcário Pilhas 

Xisto pirobetuminoso Cavas 

Ouro Barragens e pilhas 

Fluorita Barragens e pilhas 

Chumbo Tanques de decantação e pilhas 

Barragens de mineração 

A Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB define como barragem 

“qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de 

contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, 

compreendendo o barramento e as estruturas associadas”.  

A barragem de mineração é uma estrutura construída para depositar os rejeitos 

de mineração, que podem ser uma mistura de sólidos e água. À medida que o rejeito é 

depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da barragem. A água na parte superior 

é então drenada e tratada, a qual pode ser reutilizada no processo de mineração e/ou 

devolvida ao meio ambiente por um vertedouro. 

No estado do Paraná existem três (03) barragens de mineração constando na 

Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, database 12/2016 

disponibilizada pelo DNPM. Essas barragens referem-se à bacia de decantação da 

mineração de carvão mineral, no município de Figueira; barragem de minério de ouro 

primário e às cavas antigas de granito em Campo Largo. 

Segundo informações do DNPM/PR, a Mineração Tabiporã situada em Campo 

Largo/PR, que extrai minério de ouro, utiliza o rejeito depositado em sua barragem 

(granito moído) na obtenção de areia. A produção gira em torno de 35.000t/ano, e com 

isso a mineração está desativando a barragem de rejeitos em operação. 
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A Carbonífera Cambuí, localizada em Figueira/PR, que extrai carvão mineral, 

tem utilizado o rejeito de sua usina de beneficiamento, que antes era destinado a uma 

barragem de mineração, para o preenchimento de galerias desativadas da mina 

(sistema back fill), de acordo com dados do DNPM/PR. 

Há outras três (03) barragens no Estado, porém não inseridas na PNSB, são as 

barragens da Britagem Itaretama da produção de calcário em Rio Branco do Sul; 

Fábrica, de rochas de revestimento em Quatro Barras; e Pinheirinho, de fluorita em 

Cerro Azul. 

A Figura 184 a seguir apresenta a localização das barragens de mineração e a 

cava da Petrosix, que além dos RSM, torta e retorta, recebe resíduos sólidos urbanos 

do município de São Mateus do Sul. 
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Figura 184: Localização das barragens de mineração e cava de disposição de resíduos 
da Petrosix. 

De forma geral, os estéreis gerados nas extrações minerais ficam depositados 

nas próprias plantas de mineração, sendo muitas vezes utilizados na recuperação das 

áreas de extração. Os rejeitos têm sido cada vez mais aproveitados para produção de 

outros materiais e comercializados pelas mineradoras.  
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12.12. Fluxos de Resíduos 

Não há informações consolidadas sobre o fluxo de RSM no estado do Paraná. 

Os estéreis e os rejeitos são normalmente transportados da área de extração até 

o local de disposição no próprio empreendimento minerário. Esse transporte pode ser 

realizado por pás carregadeiras, caminhões basculantes, correias transportadoras ou 

por tubulações, a depender da substância, do método de extração e do beneficiamento. 

Quando os RSM são aproveitados na área de mineração são dispostos em 

pilhas temporárias até sua aplicação, como por exemplo, para o revestimento e 

manutenção de estradas internas e recuperação de áreas degradadas. 

Os bens minerais no Estado são principalmente não metálicos e estão 

fortemente associados ao desempenho da construção civil. Uma particularidade é o 

impacto do custo do frete no preço final ao consumidor. Com o propósito de minimizar 

o impacto do frete, normalmente a transformação dos insumos minerais não metálicos 

é realizada próxima aos locais de extração, como no caso da produção do cimento e da 

cal, por exemplo. Isto induz a uma forte relação locacional entre indústria extrativa e de 

transformação de bens minerais não metálicos, segundo a Mineropar (2016). 

O aproveitamento de RSM como subproduto segue a mesma linha da 

substância mineral principal, ou seja, visto que o custo de frete pode encarecer a 

precificação do material, esses subprodutos também são destinados ao mercado local. 

12.13. Problemas Relacionados ao Manejo 

Os RSM são, principalmente, manejados dentro das próprias áreas de 

mineração; processo previsto no planejamento da mina. Os custos relacionados ao 

transporte somado ao potencial impacto ambiental sobre outras áreas podem 

inviabilizar o manejo para outros locais. Além disso, os materiais podem ser utilizados 

para posterior recuperação da área degrada pela mineração. 

Além do fator econômico, os problemas relacionados ao manejo mesmo que 

interno à área de mineração referem-se à intensificação de processos erosivos e 

assoreamento de cursos d’água presentes no local ou áreas próximas. 



  

 

1040 

 
1040 

Isto pode ser evitado com a aplicação de medidas que visem conter processos 

erosivos e de assoreamento. Entre as práticas mais comuns estão a implantação de 

sistema e dispositivos de drenagem, local viável para deposição dos materiais, boa 

conformação das pilhas, transporte dos materiais com equipamento e/ou veículo 

adequado, respeitar a capacidade de volume que o equipamento e/ou veículo pode 

carregar. 

Deve-se manter o monitoramento e o controle dos RSM, e em caso de 

incidentes, promover as medidas mitigadoras cabíveis. Essas ações devem estar 

previstas nos estudos ambientais realizados durante o licenciamento ambiental da 

mineração. 

12.14. Pecualiaridades Regionais 

A extração mineral está distribuída por todo o estado, pois produz em seu 

território uma grande quantidade de minerais não metálicos, utilizados principalmente 

para a implantação da infraestrutura. Há também minerações de determinadas 

substâncias que estão localizadas apenas em um município, tais como carvão mineral 

em Figueira, folhelho pirobetuminoso em São Mateus do Sul, ouro em Campo Largo, e 

fluorita em Cerro Azul, e a antiga extração de chumbo em Adrianópolis. 

Uma peculiaridade no estado é o fato da Unidade de Industrialização do Xisto da 

Petrobrás - SIX utilizar uma área de cava para a deposição de resíduos sólidos 

urbanos do município de São Mateus do Sul, e resíduos da classe IIA e IIB e outra área 

apenas para a deposição de resíduos de classe I. 

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio 

Ambiente e de Habitação e Urbanismo realizou uma vistoria no ano de 2016 na SIX, 

localizada no município de São Mateus do Sul. Essa vistoria teve como objetivo 

atualizar as informações a respeito dos resíduos sólidos urbanos e industriais na 

recomposição da topografia das minas. 

A SIX recebe 500 t/mês de resíduos sólidos urbanos municipais, os quais são 

dispostos nas cavas, em cima de uma camada de retorta e cobertos por outra camada 

de retorta a 60º. Para evitar que os resíduos urbanos fiquem expostos, a deposição de 

retorta nas cavas é realizada várias vezes ao dia. 
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A quantidade recebida de resíduo sólido classe II A (não perigosos e não 

inertes) é de 120 t/mês e de resíduo classe II B (não perigosos e inertes) é de 25 t/mês, 

além da deposição de galhos de árvores, e o mesmo processo de deposição praticado 

para os resíduos sólidos urbanos é feito nestes casos. O único resíduo classe I 

depositado na cava é a torta, em quantidade de 2.300 t/mês, e segue o mesmo 

processo de deposição efetuado para os outros resíduos, com distinção apenas de 

local. 

A deposição de resíduos nas cavas auxilia na recomposição das mesmas e na 

recuperação da topografia daquela área. Após a recuperação da cava, a qual recebe 

cobertura de solo correspondente à quantidade que existia antes da mineração, é 

realizado replantio da vegetação local. 

O aterramento de resíduos diversos junto à retorta não representa risco de 

contaminação do solo e da água subterrânea, uma vez que os líquidos e gases 

originados pela decomposição dos resíduos se mantêm confinados no adsorvente (a 

retorta). Todavia, é realizado monitoramento semestral de águas subterrâneas para 

verificar se a retorta está retendo os contaminantes provenientes da degradação dos 

resíduos. 

Outro fato peculiar no estado do Paraná é a existência, no município de 

Adrianópolis, de uma antiga lavra e metalurgia de chumbo e de prata (subproduto), que 

possuía dois tanques de rejeitos que foram utilizados até a capacidade máxima. A lavra 

e beneficiamento foram paralisados em 1995, por conta de contingências do mercado 

internacional de metais. O governo do Estado autuou e multou o proprietário do espólio 

da Plumbum, pela presença de pilhas de rejeito no pátio da indústria desativada, e pelo 

transporte de parte deste rejeito para ser retrabalhado em São Paulo. O fato concreto é 

que o passivo ambiental da mineração de chumbo ainda é significativo (Mineropar, 

1999). A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio visitou a área de depósito de escórias de 

chumbo, a qual possui cerca no entorno e identificação, conforme pode ser observado 

na Figura 185.  
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Figura 185: Antiga área de depósito de escórias de chumbo. 

12.15. Aspectos Econômicos e Financeiros 

Os custos relacionados ao manejo do RSM fazem parte dos custos de operação 

da mineração, os quais variam conforme o tipo de substância mineral, método de 

exploração, tipo e quantidade de estéreis e rejeitos gerados e porte do 

empreendimento minerário. 

O transporte de RSM a longas distâncias é oneroso e, portanto inviável do ponto 

de vista econômico. Além disso, a mobilização para outros locais implica em impactos 

ambientais sobre outras áreas. 

Estéreis e rejeitos podem ser aproveitados na área interna da mineração, para o 

preenchimento de cavas exauridas, recomposição topográfica, recuperação ambiental, 

manutenção e reparação de estradas internas da mina. Estas medidas geram um fator 

de economia para a mineração, ao utilizar material próprio, além de contribuir para 

redução de RSM. 

Determinados estéreis e rejeitos podem ser aproveitados na área interna da 

mineração, para o preenchimento de cavas exauridas, recomposição topográfica, 

recuperação ambiental, manutenção e reparação de estradas internas da mina. Essas 

medidas geram um fator de economia para a mineração, ao utilizar material próprio, 

além de contribuir para redução de RSM. 
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Determinados rejeitos podem ser aproveitados economicamente como insumos 

na produção industrial, ou como subprodutos, assim os custos estão inseridos na 

comercialização dos materiais. A indústria da mineração amplia largamente o 

aproveitamento dos rejeitos para outros usos econômicos, segundo a CNI (2014).  

O objetivo do aproveitamento integral da jazida, além de contribuir para a 

conservação e melhoria do meio ambiente, pode ser vantajoso do ponto de vista 

econômico, segundo a Mineropar (2001). Haja vista os potenciais minerais do Paraná, 

materiais amplamente utilizados no setor de infraestrutura, que passam por 

procedimentos de beneficiamento físico, apresentam tendência de que sejam cada vez 

mais aproveitados como subprodutos e utilizados na própria mineração, o que reduz as 

quantidades de RSM. 

12.16. Análise Integrada 

Os resíduos de mineração gerados nas atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios estão inseridos na PNRS, porém, não estão inclusos na 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. A complementação do RSM no âmbito estadual, 

pode fortalecer os preceitos legais sobre a gestão dos RSM no estado do Paraná. 

Cabe, no momento, aos geradores de rejeitos e estéreis, responsáveis pela gestão, 

seguir a legislação nacional. 

A PNRS considera que as atividades de mineração estão sujeitas à elaboração 

do PGRS, porém muitas vezes as empresas mineradoras inserem apenas os resíduos 

gerados nas atividades secundárias e/ou administrativas, sem considerar os rejeitos e 

os estéreis. 

Os órgãos fiscalizadores mais próximos às atividades minerárias são o DNPM e 

o IAP, além das secretarias de meio ambiente municipais. 

O Relatório Anual de Lavra – RAL apresentado pelas mineradoras ao DNPM 

deve incluir informações sobre a relação de estéril/minério, rejeitos, barragens de 

rejeitos, porém segundo o referido órgão as informações do RAL são precárias e 

incompletas. Os empreendimentos minerários do Paraná, de diversas substâncias 

minerais, estão relacionados à sindicatos que promovem amparo e melhoria no setor 
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sob aspectos ambientais, legais, econômicos, etc., inclusive planos de logística reversa 

em andamento junto à Fiep, que contribui para a redução de RSM. 

Considera-se que as metas para RSM no Plano Nacional tem a possibilidade de 

serem alcançadas no estado do Paraná, porém, são necessários ajustes na legislação 

e maior ação dos atores, a fim de que o gerador estabeleça um modelo de gestão de 

RSM satisfatório do ponto de vista legal, ambiental, social, técnico e econômico. 

O Quadro 373, a seguir, apresenta as potencialidades e os problemas 

relacionados aos Resíduos Sólidos de Mineração. 

Quadro 373: Potencialidades e Problemas relacionados aos RSM. 

POTENCIALIDADES 

Possibilidade de geração de subprodutos minerais, como por exemplo a utilização do pó 
de rocha basaltica para incorporação no solo agrícola. 

Reaproveita.mento dos estéreis para recomposição das áreas degradadas na área 
minerada 

PROBLEMAS 

Falta de controle das atividades minerárias por parte das prefeituras municipais que 
possuem atribuição de licenciamento mineral de pequenas extrações. 

Os órgãos responsaveis pela autorização, licenciamento e monitoramento da atividade 
minerária não realizam controle sobre quantidade e destinação de resíduos gerados. 

Licenciamento da atividade minerária ainda em sistema físico, sem nenhuma 
sistematização de informações no IAP. 

Falta de integração na fiscalização ambiental na área de mineração entre os órgãos 
(DNPM, IAP, Municípios). 

Falta de controle, por parte do empreendedor, do volume de rejeito e estéril gerado. 
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13. LOGÍSTICA REVERSA E O CENÁRIO NACIONAL E ESTADUAL 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305/2010 é o 

marco legal no país para o manejo de resíduos sólidos, estabelecendo conceitos, 

responsabilidades e ferramentas cuja base é a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos. Dentro desse conceito, foram definidas as 

responsabilidades e obrigações para que municípios, consumidores, comerciantes, 

distribuidores, fabricantes e importadores trabalhem em conjunto, tendo como 

ferramenta básica a implantação de sistemas de Logística Reversa (LR).  

A seguir, apresentam-se os cenários Nacional e do Paraná quanto a legislação, 

atores e sistemas de logística reversa estabelecidos. 

13.1. Decretos Regulamentadores da PNRS 

A Lei Federal nº 12.305/2010 e seus Decretos Federais Regulamentadores nº 

7.404/2010 e nº 9.177/2017 estabelecem diretrizes para estruturar a Logística Reversa 

e a responsabilidade compartilhada, analisando o ciclo de vida dos produtos e as 

prioridades relacionadas à gestão dos resíduos sólidos. As responsabilidades 

presentes em tais legislações se estendem a fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e o poder público. 

O Decreto Federal nº 7.404/2010 ratifica a relevância da logística reversa e cria 

o Comitê Orientador para a implantação de sistemas de logística reversa coordenado 

pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, que também desempenha a função de 

Secretaria Executiva. Também participam do Comitê os seguintes Ministérios: 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC; 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa; 

 Ministério da Fazenda - MF; 

 Ministério da Saúde - MS. 
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O Grupo tem o objetivo de conduzir as ações do Governo para a implantação de 

sistemas de logística reversa, centrando esforços na elaboração de acordos setoriais 

para implementar a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos. 

Já o Decreto Federal nº 9.177/17 estabelece normas para garantir a isonomia no 

cumprimento e fiscalização das obrigações dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de produtos, signatários ou não de acordo setorial 

nacional ou termo de compromisso, e seus respectivos resíduos e embalagens sujeitos 

à logística reversa obrigatória.  

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade 

compartilhada tem como principal ferramenta o sistema de logística reversa, o qual 

pode ser aplicado como: 

 Em nível nacional por intermédio de Acordos de Setoriais implantados; 

 Em nível estadual e municipal com implantação de políticas e sistemas, 

seja por Termos de Compromissos ou Regulamento veiculado por decreto 

editado pelo Poder Executivo. 

13.2.  A Logística reversa implantada antes da PNRS 

Para alguns setores as ações de logística reversa de produtos pós consumo 

foram consolidadas antes mesmo da PNRS, não sob forma de acordo setorial, mas sim 

por meio de decretos e resoluções específicas, considerados como casos de sucesso e 

bastante difundidos atualmente no país. No Quadro 374 são apresentados os produtos 

que iniciaram a logística reversa antes da PNRS e as respectivas normativas. 

Quadro 374: Sistemas de Logística Reversa implantados anteriormente à PNRS. 

Produtos Leis e Resoluções Data de Assinatura 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Lei 7.802/1989 11/07/1989 

Lei 9.974/2000 
(alteração) 

06/06/2000 

Decreto 4.074/2002 04/01/2002 

Resolução CONAMA 
nº 465/2014 

05/12/2014 
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Produtos Leis e Resoluções Data de Assinatura 

Óleo lubrificante 
usado ou 

contaminado - Oluc 

Resolução 
CONAMA362/2005 

23/06/2005 

Resolução CONAMA 
450/2012 

06/03/2012 

Pneus 
Resolução CONAMA 

416/2009 
30/09/2009 

Pilhas e baterias 

Resolução CONAMA 
401/2008 

04/11/2008 

Resolução CONAMA 
424/2010 

22/04/2010 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente - BRASIL 

Em detalhes, o Setor de Pneus Inservíveis tem sistema nacional de logística 

reversa implantado segundo a Resolução CONAMA 416/2009, que dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada.  

Quanto às Embalagens de Agrotóxicos, o sistema nacional de logística reversa 

obedece as Leis Federais 7.802/1989 e 9.974/2000, assim como o Decreto Federal 

4.074/2002, que dispõem sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

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

de agrotóxicos e seus componentes. Também é regido pela Resolução CONAMA 

465/2014, que aborda os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens de agrotóxicos e afins. 

Para o Setor de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado – OLUC, o sistema 

implantado de logística reversa opera segundo a Resolução CONAMA 362/2005 e 

Resolução CONAMA 450/2012, que trata do recolhimento, da coleta e da destinação 

final dos mesmos.  

Pilhas e baterias, a logística reversa de abrangência nacional segue a 

Resolução CONAMA 401/2008 e a Resolução CONAMA 424/2010, que estabelecem 

os limites máximos de chumbo, de cádmio e de mercúrio para as pilhas e baterias 



  

 

1048 

 
1048 

comercializadas no Brasil e os critérios para seu gerenciamento ambientalmente 

adequado. Também segue a Instrução Normativa IBAMA 08/2012, que institui os 

procedimentos de controle, recebimento e destinação final de pilhas e baterias. 

Face ao exposto, observa-se que as legislações e resoluções federais dão 

amparo quanto às responsabilidades do pós-consumo, ao formato de adesão ao 

sistema em conjunto com a União, Estados e Municípios, bem como os requisitos 

mínimos que os setores devem seguir para planejar o sistema de logística reversa. 

13.3. Acordos Setoriais Nacionais 

A partir da PNRS o Ministério do Meio Ambiente (MMA) busca firmar acordos 

setoriais afim de disciplinar o funcionamento da logística reversa com as mais diversas 

entidades representativas. Abaixo é exibido um resumo das ações do MMA em relação 

à logística reversa: 

 Edital 01/2011 com o chamamento público do Setor de Embalagens 

Plásticas Usadas de Óleos Lubrificantes para implementação de um 

sistema nacional de logística reversa; 

 Edital de Chamamento 02/2012 para elaboração de proposta de Acordo 

Setorial para implementação do Sistema de Logística Reversa de 

Embalagens em Geral;  

 Edital de Chamamento 01/2012, que convoca publicamente fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de 

Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante, assinado em dezembro de 

2012, que tem como foco embalagens plásticas usadas de óleo 

lubrificante de um litro ou menos; 

 Edital de Chamamento 01/2013, o qual chamou fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de produtos eletrônicos e seus 

componentes para a elaboração de proposta de Acordo Setorial; 
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 Edital de Chamamento 02/2013 de fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de medicamentos para elaboração de 

proposta de acordo;  

 Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de 

Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista 

assinado em 2015; 

 Acordo Setorial de Embalagens em Geral assinado em 2015. 

Em relação ao Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística 

Reversa de Embalagens em Geral (fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou 

equiparáveis), este foi firmado em 2015 entre o Ministério do Meio Ambiente – MMA e 

vinte (20) associações brasileiras. Em 2016, houve adesão da Associação de Logística 

Reversa de Embalagens – ASLORE e da Associação Nacional de Restaurantes – 

ANR. Esse Acordo contempla as embalagens de papel, papelão, plástico, alumínio, 

aço, vidro, ou qualquer combinação desses. O Acordo tem abrangência e meta de 

âmbito nacional, porém podem ser firmados Termos de Compromisso com os Estados 

para determinação de metas específicas e mais restritivas do que a determinada no 

referido Instrumento. 

Também tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (PL nº 

2.121/2011) que dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos ou impróprios 

para o consumo nas farmácias e drogarias e dá outras providências. Em julho de 2017, 

o Projeto de Lei foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviço – CDEICS, porém ainda precisa ser aprovado por outras 

comissões dentro da Câmara Federal. 

Os setores de Produtos Eletroeletrônicos e Medicamentos já receberam 

propostas de acordo setoriais e estão em negociação, segundo Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR. 

13.4. A implantação da LR no Paraná 

Em 2012, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Paraná – SEMA/PR convocou por meio do Edital de Chamamento 01/2012, 
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determinados setores empresariais para apresentarem proposta para estruturar os 

Sistemas de Logística Reversa no Estado. Abaixo segue a lista contida no referido 

Edital: 

“I – Produtos que após o consumo resultam em resíduos considerados de 
significativo impacto ambiental:  

“a) Filtro de óleo e óleo lubrificante automotivo;  

b) Óleo Comestível;  

c) Baterias automotivas;  

d) Pilhas e Baterias;  

e) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  

f) Lâmpadas Fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

g) Pneus;  

h) Cigarros;  

i) Resíduos da indústria automotiva;  

j) Resíduos da construção civil e demolição. 

II – Produtos cujas embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, após o 
consumo, são consideradas resíduos de significativo impacto ambiental:  

a) Alimentos;  

b) Bebidas;  

c) Medicamentos e produtos de uso humano;  

d) Medicamentos e produtos de uso veterinário;  

e) Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; 

f) Produtos de limpeza e afins;  

g) Agrotóxicos; seus resíduos e embalagens;  

h) Embalagens que após o uso constituam resíduos perigosos, conforme 
normatização NBR 10.004.” 

O edital estabeleceu os requisitos mínimos para apresentação das propostas, 

quais foram: 

“1. Descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa 
se insere bem como sua forma de operacionalização;  

2. Indicação, caso existente, dos órgãos públicos encarregados de alguma etapa 
da logística, com a menção à forma de pagamento específico, devido pela 
execução pública da etapa;  

3. Indicação da forma de mobilização social e participação do consumidor;  

4. Apresentação do volume atual de recolhimento dos resíduos listados nos itens 
I e II;  
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5. Apresentação dos mecanismos para a divulgação de informações relativas 
aos métodos existentes para redução, reutilização e reciclagem dos resíduos 
sólidos associados ao resíduo listado nos itens I e II;  

6. Metas de implantação progressiva do sistema de logística reversa com 
abrangência em todo Estado;  

7. Homologação de recicladores aptos a atender a demanda do setor 
empresarial;  

8.  Certificação de destinação ambientalmente adequada;  

9.  Metas quantitativas de recolhimento;  

10. Cronograma para sua implantação, com previsão fundamentada da evolução 
das etapas até o cumprimento da meta final estabelecida;  

11. Informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos 
resíduos gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio;  

12. Identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e  

os cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos  

e impactos à saúde humana e ao meio ambiente;  

13. Avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 
reversa;  

14. Descrição do conjunto de atribuições e responsabilidades, individualizadas e 
encadeadas,  dos  participantes  do  sistema  de  logística  reversa  proposto, 
proporcionais ao volume de suas participações no mercado, no processo de 
recolhimento, armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, 
com  vistas  à  destinação  final  ambientalmente  adequada,  contendo  o  fluxo 
reverso de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística reversa, e a 
destinação dos resíduos gerados, das embalagens usadas e, quando for o caso, 
das sobras do produto, devendo incluir:  

a) Recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da 
logística, inclusive pelos consumidores e recicladores;  

b) Formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os 
responsáveis, as respectivas responsabilidades bem como a cobertura 
geográfica pretendida pelas atividades de coleta e reciclagem;  

c) Ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição 
de responsabilidades pelos pontos de coleta;  

d) Operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades 
participantes, identificando as respectivas responsabilidades;  

e) Procedimentos e responsáveis pelas ações de reciclagem e de 
possível tratamento, inclusive triagem dos resíduos, bem como pela 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

f) Avaliação dos benefícios ambientais da logística reversa a ser 
implantada; e  

g) Antecipação da solução de conflitos inerentes às esferas do executivo 
Estadual e Municipal;  
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15. Formas de prestação de informações pela proponente para demonstração do 
adimplemento das obrigações previstas no Termo de Compromisso;  

16. Cláusulas penais para os casos de descumprimento das obrigações 
previstas em seus termos;  

17. Identificação dos princípios financeiros considerados no modelo de logística 
reversa proposto, que garantam tratamento não discriminatório para 
participantes do mercado, bem como sustentabilidade financeira para a 
implementação das medidas relacionadas às obrigações da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; e  

18. Proposta de estrutura de grupo de acompanhamento, composto pelos 
signatários, com o objetivo de promover e acompanhar a efetividade da 
implantação da logística reversa definida pelo termo de compromisso.” 

Em complemento, no final de 2014, foi publicado o Edital de Chamamento 

01/2014 que convocou a apresentar propostas os seguintes setores empresariais: 

a) Poliestireno e derivados; 

b) Poliuretano, fibra de vidro, derivados plásticos e materiais compósitos. 

Com a publicação do Edital de Chamamento 01/2012 a Coordenadoria de 

Resíduos Sólidos da Sema/PR realizou diversos eventos com os setores empresariais 

para promoção do atendimento ao Edital o que resultou na assinatura de vários Termos 

de Compromisso que serão detalhados adiante.  

Os Termos são assinados tanto pelo setor empresarial quanto pelo setor público, 

onde, no Paraná, as principais entidades públicas envolvidas nos Termos de 

Compromisso são a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMA e o Instituto Ambiental do Paraná – IAP. Cada um possui papeis e 

responsabilidades diferentes, porém atuam, sobretudo, para garantir o cumprimento na 

íntegra dos Termos firmados. As responsabilidades em específico são detalhadas 

abaixo. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná é a 

principal envolvida no processo, pois assinou os Termos de Compromisso para 

Logística Reversa no Paraná com as instituições representativas dos setores 

envolvidos e tem as seguintes responsabilidades: 

 Auxiliar os contatos entre os setores e os órgãos ambientais, acompanhar 
o cumprimento dos compromissos; 
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 Envidar esforços para assegurar os procedimentos e atos administrativos 
permitam a implantação dos Sistemas; 

 Elaborar e participar das ações nos Planos Estaduais e Municipais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, viabilizar investimentos para 
fechamento e remediação de lixões nos termos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e construção de aterros sanitários e unidades de 
triagem e empreender ações para evitar práticas ilegais; 

 Incentivar os Consórcios Intermunicipais e Municípios a fomentar o 
trabalho dos catadores e induzir as ações previstas no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

 Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reaproveitamento de 
resíduos, conceder incentivos fiscais às entidades interessadas e 
promover a educação ambiental; 

 Incluir nos programas estaduais de educação ambiental orientações sobre 
a adequada destinação dos resíduos pós-consumo; 

 Incluir no Plano Estadual de Resíduos Sólidos as diretrizes sobre a 
responsabilidade pós-consumo e logística reversa; 

 Incentivar programas de capacitação de professores para promover a 
educação ambiental de gestão de resíduos.  

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP é compromitente de diversos Termos de 

Compromisso de Logística Reversa e sua função é: 

 Acompanhar o cumprimento dos compromissos; 

 Envidar esforços para assegurar que os licenciamentos e autorizações 
sejam compatíveis com o Sistema; 

 Prever diretrizes relacionadas à responsabilidade pós-consumo e propor a 
adoção de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos de 
incentivo fiscal e de crédito para fomentar as indústrias interessadas; 

 Exercer sua competência no âmbito do licenciamento e fiscalização 
conforme a legislação.  

A execução de cada Plano de Implantação de Logística Reversa é 

acompanhada por um Comitê Gestor, que conta com a participação de membros de 

ambos os setores, privado e público. O monitoramento da execução dos Planos 

firmados é feito por meio da apresentação de relatórios anuais de desempenho. 

Em consonância com os esforços do setor público, a Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (FIEP) assinou um Termo de Compromisso com a SEMA/PR, no 

qual responsabilizava-se por sessenta e um (61) de seus sindicatos afiliados, e 

propunha a criação de Grupos de Trabalho para discutir cada uma das cadeias 
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produtivas constantes no Edital de Chamamento 01/2012, o que viabilizou a assinatura 

de alguns Termos de Compromisso. O Termo teve objetivo específico de elaborar uma 

agenda positiva para discussão de programas de logística reversa de resíduos sólidos 

gerados na cadeia produtiva e de consumo de cada setor envolvido. 

Pontua-se também a criação de dois Institutos que possuem o foco da execução 

da Logística Reversa de alguns setores no Estado do Paraná, o Inpar e o ILOG. Em 

2017 foi criado o Instituto Paranaense de Reciclagem – Inpar, encabeçado pelo 

Sindicato SINCABIMA, junto com o SINDICARNE, SINDIAVIPAR, SINDUSCAFÉ, 

SINDITRIGO e SIPCEP, com o apoio da FIEP. O Instituto tem objetivo promover a 

adequação das empresas do setor de alimentos à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, para minimizar os impactos de suas atividades ao meio ambiente e destinar 

adequadamente os resíduos do pós-consumo.  

 Já o Instituto de Logística Reversa – ILOG foi criado em 2016 pelo 

SINDIBEBIDAS – PR. É uma instituição que tem por objetivo atender os interesses de 

seus associados a fim do cumprimento das políticas de logística reversa em âmbito 

nacional e estadual. Atua por meio das Centrais de Valorização de Materiais 

Recicláveis (CVMR) para o processamento de resíduos.  

Além das instituições já apresentadas, os sindicatos, associações e institutos 

setoriais envolvidos na assinatura dos Termos de Compromisso de Logística Reversa 

serão detalhados nos próximos itens. 

13.4.1. Termos de compromisso da LR no Paraná e demais ações 

No total, vinte e três (23) setores firmaram Termos de Compromisso, porém três 

(03) setores após o vencimento do Termo optaram pela não renovação, sendo eles os 

setores de “Celulares”, “Guimbas de Cigarro” e “Embalagens de Produtos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria, Cosméticos e de Produtos de Limpeza e Afins”.  Adiciona-se 

também a existência de um Termo de Cooperação Mútua entre a ABIHPEC (setor de 

Embalagens de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria, Cosméticos e de Produtos 

de Limpeza e Afins) , ABIPLA, ABIMAP e o SINDIBEBIDAS, todas do setor de 

Embalagens em Geral, para execução do Acordo Setorial Nacional de Embalagens em 

Geral no Estado do Paraná.  
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A partir do exposto, os vinte (20) Termos de Compromisso são: 

 Setor Industrial da Construção Civil; 

 Setor Empresarial de Baterias de Chumbo Ácido; 

 Setor Empresarial de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços; 

 Medicamentos em Desuso; 

 Filtros de Óleo Lubrificante Automotivo; 

 Embalagens de Agrotóxicos; 

 Materiais Compósitos; 

 Óleos Lubrificantes; 

 Setor Industrial da Reparação de Veículos e Acessórios; 

 Setor Industrial da Madeira, Mobiliário e Marcenaria; 

 Setor de Pneus: 

o Pneus Inservíveis Nacionais; 

o Pneus Inservíveis de Origem Importada;  

 Setor Industrial de Minerais Não Metálicos; 

 Setor Industrial de Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico; 

 Pilhas e Baterias Portáteis; 

 Setor de Embalagens em geral: 

o Embalagens de Aço; 

o Setor Industrial de Alimentos de Origem Vegetal; 

o Embalagens de Bebidas; 

o Embalagens do Setor Industrial de Papel; 

o Embalagens em Geral. 

Entre esses 20 Termos de Compromisso, 11 são também regrados por 

legislação específica ou Acordo Setorial Nacional (Quadro 375). Pontua-se também 

que o Estado do Paraná possui a maior quantidade de setores empresariais com 

compromisso firmado em relação à Logística Reversa entre os Estados da União. 

Quadro 375: Termo de Compromisso e exigência de legislação específica ou por acordo 
setorial de implantação de logística reversa. 

Setor 
Regrado por legislação 
específica ou Acordo 

Setorial Nacional 

Baterias inservíveis de chumbo ácido Sim 

Construção civil Não 
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Eletricidade, Gás, Água, Obras e 
Serviços 

Não 

Embalagens de agrotóxicos Sim 

Embalagens de alimentos de origem 
vegetal 

Sim 

Embalagens de bebidas alcoólicas Sim 

Embalagens em geral Sim 

Filtro de óleo lubrificante automotivo Não 

Embalagens de aço Sim 

Madeira, mobiliário e marcenaria Não 

Materiais compósitos poliméricos 
Termofixos 

Não 

Medicamentos em desuso Não 

Indústria metalúrgica, mecânicas e de 
material elétrico 

Não 

Minerais não metálicos Não 

Óleos lubrificantes Sim 

Papel, celulose e pasta de madeira 
para papel, papelão e de artefatos de 

papel e papelão 
Sim 

Pilhas e baterias portáteis Sim 

Pneus inservíveis de origem nacional Sim 

Pneus inservíveis de origem importada Sim 

Reparação de veículos e acessórios Não 

Além dos setores que possuem Termo de Compromisso com o Estado, são 

apresentados resultados de outros dois setores que atuam com logística reversa no 

Paraná segundo Acordo Setorial Nacional, sendo eles o Setor de Embalagens 

Plásticas Usadas De Lubrificantes, o Setor de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de 

Sódio e Mercúrio e de Luz Mista. Também são expostas iniciativas da Tetra Pak e da 

SIG Combibloc, com embalagens longa vida, ambas do setor de embalagens em geral. 

No total, são 18 setores empresariais que atuam no Estado do Paraná, somando 

as 8 frentes de trabalho de embalagens de resíduos não perigosos (5 Termos de 

Compromisso, Coalização Nacional e mais duas iniciativas empresariais individuais) 

em uma única de Embalagens em Geral.  

A seguir apresenta-se a avaliação da logística reversa no Estado do Paraná para 

cada um dos setores listados acima. 
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13.5. Avaliação do Sistema de Logística Reversa do Paraná 

Foi realizada uma avaliação individual de cada setor e dos Termos de 

Compromisso assinados, contemplando desde as datas de assinaturas dos Termos, 

validade, horizonte de planejamento, até avaliações do planejamento e da execução.  

As informações base para a avaliação realizada foram os Termos de 

Compromisso, os relatórios anuais e parciais de desempenho,  informações 

complementares obtidas diretamente em contato com atores, sites e o 1º Seminário 

Paranaense de Logística Reversa, realizado na FIEP em outubro de 2017. 

13.5.1. Setor Industrial da Construção Civil 

O Termo de Compromisso para Execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de Resíduos do Setor Industrial da Construção Civil 

do Estado do Paraná é um acordo afim de implementar o Plano de Logística Reversa 

do setor da construção civil, prevendo a implantação de 100% do Sistema até 2021 

tendo como objetivo geral a adoção de boas práticas de logística reversa para o setor 

de obras por meio de procedimentos específicos para uma adequada segregação de 

materiais. 

O resumo da situação referente à logística reversa do setor está disposto no 

Quadro 376. 

Quadro 376: Resumo das informações de logística reversa do setor da construção civil. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de Logística 
Reversa 

Sim Data: 25/09/2014 Horizonte de planejamento: 5 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

 SINDUSCON Oeste - Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Oeste do Paraná 

 SINDUSCON Noroeste - Sindicato da Indústria da Construção Civil da 
Região Noroeste do Paraná 

 SINDUSCON Norte - Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Norte do Paraná 

 SINDUSCON PR - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte 
do Paraná 

Entidade gestora SINDUSCON-PR 

Site - 

Objetivo/Foco 

Abrangência estadual, contemplando as fases de coleta, de acondicionamento, 
de transporte, de reciclagem e de disposição final dos produtos inservíveis, 
contando com a participação de todos os atores envolvidos com a logística 
reversa, a saber, o consumidor, o comerciante, o distribuidor, o transportador, o 
fabricante ou importador e o reciclador.   
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Objetivos e Avaliação das Ações do Plano 

Meta Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

Estabelecimento 
de Comitê Gestor 

1. Ações de identificação de 
parceiros 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

2. Estabelecimento do Comitê 
Gestor 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Firmar parcerias 
com entidades 

3. Elaboração de termos de 
cooperação e parceria com elos 
da cadeia  

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

4. Buscar e contatar parceiros em 
potencial para promover a 
articulação da cadeia produtiva 

Concluída Não comprovada 

5. Estabelecimento dos termos de 
cooperação com os parceiros 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
dentro do prazo. 

Promover a 
educação 
ambiental  

6. Elaboração de material de 
educação ambiental 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

7. Palestras e divulgações para as 
empresas associadas a fim de 
promover a sensibilização 
ambiental 

Concluída 
Parcialmente 
comprovada 

8. Material para manuais 
específicos para obras de 
construção civil 

Em 
andamento 

Parcialmente 
atendida e 

comprovada. Fora do 
prazo. 

9. Elaboração de material 
específico para a empresa sobre 
materiais adequados 

Em 
andamento 

Não comprovada e 
fora do prazo 

10. Palestras e divulgação sobre a 
conscientização dos produtos 
gerados 

Pendente 
Não comprovada e 

fora do prazo 

11. Instrumento de informação sobre 
a estrutura da região a fim de 
utilizar sistemas de coleta e 
destinação de resíduos 

Pendente 
Não comprovada e 

fora do prazo 

Promover a 
logística reversa 
do setor  

12. Elaboração de projeto de 
implementação da LR 

Concluída  Não comprovada 

13. Elaboração de manual aplicável 
sobre documentação de 
receptores de resíduos 

Em 
andamento 

Não comprovada e 
fora do prazo 

14. Implementação de canal de troca 
de informação entre os elos 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
dentro do prazo 

15. Informar empresas 
processadoras de resíduos 
passíveis de LR sobre manuais 
de apoio para controle de 
documentações  

Pendente 
Não iniciada, fora do 

prazo 

16. Fomentar junto às Prefeituras o 
levantamento de dados quali-
quantitativos de manejo dos RCC 
e repasse da Prefeitura ao 
Comitê Gestor 

Pendente  
Não iniciada, fora do 

prazo 

17. Fomentar junto à SEMA e IAP 
para estabelecer modelos de 
procedimentos para 
licenciamento de locais 
destinados a reutilização de RCC 

Pendente 
Não iniciada, fora do 

prazo 

18. Estabelecer parcerias 
público/privadas com órgãos de 
pesquisa e atuar nas esferas do 
Governo Estadual/Municipal 

Pendente 
Não iniciada, fora do 

prazo 

19. Implementação de projeto para 
construção de estruturas físicas 
com o poder público 

Pendente 
Não iniciada, fora do 

prazo 

20. Fomentar junto ao poder público Pendente Não iniciada, fora do 
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para projeto de lei para utilizar 
agregado reciclado nas obras da 
Prefeitura 

prazo 

21. Realizar estudos para otimizar 
processos de reciclagem dos 
RCC  

Pendente 
Não iniciada, fora do 

prazo 

22. Divulgação de informação de LR 
ao setor 

Pendente 
Não iniciada, ação 

contínua 

Avaliação 
planejamento 

O planejamento apresentado respondeu a 80% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012. Entre os itens faltantes, encontra-se as 
metas quantitativas de recolhimento de resíduos e os princípios financeiros para 
operação do modelo de logística reversa proposto. 

Execução do 
Planejado 

Foi apresentado relatório de prestação de contas em janeiro de 2017 referente 
ao ano de 2015 e 2016, com as metas concluídas, em andamento e pendentes. 
Também foi apresentado um segundo planejamento intitulado “Planejamento 
Estratégico” contendo novos objetivos, metas e ações complementares ao 
planejamento apresentado no Plano de Logística Reversa.  
 
Não foram apresentados dados de recolhimento e destinação final 
ambientalmente adequada de resíduos do setor no pós-consumo. 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

O planejamento apresentado respondeu a 80% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012. Destacam-se as seguintes considerações sobre o 

TC: 

 Falta a definição de metas quantitativas de recolhimento de resíduos e os 

princípios financeiros para operação do modelo de logística reversa 

proposto; 

 As propostas não envolvem diretamente metas quantitativas e qualitativas 

da destinação de resíduos pós consumo do setor em questão, seja por 

reciclagem ou demais destinações possíveis; 

 As propostas focam o fortalecimento de atividades de suporte de 

conscientização para as empresas, como elaboração de cartilhas, 

divulgação de informações pertinentes ao assunto, aproximação de 

empresas do setor de manejo de resíduos e demais atividades de 

educação ambiental nas empresas; 

 As metas não apresentam indicadores que permitam a mensuração 

adequada ou mesmo são de difícil avaliação, o que torna complexo o 

acompanhamento e avaliação do desempenho da execução do 

planejamento.  
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Avaliação dos resultados do Setor 

Foi apresentado relatório de prestação de contas em janeiro de 2017 referente 

aos anos de 2015 e 2016, com as metas concluídas, as em andamento e as 

pendentes. 

Também foi apresentado um segundo planejamento intitulado “Planejamento 

Estratégico” contendo novos objetivos, metas e ações. 

Destaca-se: 

 O setor possui prazos não atendidos em relação aos prazos pré-

determinados; 

 Algumas das ações ditas como concluídas não apresentaram 

documentação comprobatória nos relatórios, como, por exemplo, a 

porcentagem de empresas associadas e o levantamento da quantidade 

de parceiros potenciais; 

 Segundo o relatório, há dificuldade em chamar todos os elos da cadeia, 

afirmando que há necessidade de um prazo maior e da sensibilização dos 

órgãos fiscalizadores e do consumidor final; 

 O relatório também destaca a evidência e a necessidade do IAP e da 

SEMA/PR de acompanharem o processo para seu eficiente andamento; 

 Não foram apresentados dados de recolhimento e destinação final 

ambientalmente adequada de resíduos do setor no pós-consumo. 

Outras Ações não Mencionadas nos Relatórios do Termo de Compromisso  

O Sinduscon-PR apresentou no 1º Seminário Paranaense de Logística Reversa 

uma breve situação do setor, apresentada na Quadro 377, porém destaca-se que estas 

atividades não são apresentadas no único relatório publicado. 

Quadro 377: Resumo da situação atual do Setor de Construção Civil de acordo com o 
Sinduscon-PR. 

Tipo de Material Situação da Destinação 

Resíduos de demolições Destinado à empresas formais e informais 
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Madeira  Ok Ambiental 

 Associação dos Ceramistas de São José dos Pinhais 
- ASCESJP 

Gesso Sinduscon-PR está em fase de assinatura para destinação à: 

 Caliça 

 Agespar 

 Recgesso 

Sacos de cimento Sinduscon-PR junto com Usipar e Itambé estão ajustando um 
piloto para destinação direto para usina e posteriormente 
retirado pela cimenteira. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON (2017) - 1º Seminário Paranaense de Logística Reversa. 

O setor ainda apresentou ações de coleta de resíduos da construção civil e 

também de mobilização quanto à educação ambiental dos associados: 

 Dia do Desafio Sustentável  

o Nos dias 10 e 11 de junho de 2016, o SINDUSCON-PR, a FIEP/SENAI e 

a Prefeitura Municipal de Curitiba promoveram o Dia do Desafio 

Sustentável, uma ação que visou coletar cerca de vinte (20) tipos de 

resíduos tais como pneus, latas de tintas, vidros, entre outros, a fim de 

dar a destinação correta para cada material. A ação ocorreu em dois 

locais, no Centro de Eventos da FIEP (Campus da Indústria) localizado no 

bairro Jardim Botânico e na unidade do SENAI-CIC. O Dia do Desafio faz 

parte da Semana Municipal de Meio Ambiente; 

o Materiais da indústria da construção civil coletados: tintas (300 L); 

gesso/drywall (600 kg); madeira (1.500 kg) e entulho (3.000 kg); 

o No dia 17 de agosto de 2016 foi realizada a oitava reunião no 

SINDUSCON Norte – Londrina. Foram apresentados o modelo do folder e 

do banner, ambos destinados para educação ambiental dos associados e 

para o canteiro de obras, o termo de parceria nomeado como 

“memorando de cooperação” a ser trabalhado com os elos do comércio, e 

o planejamento estratégico foi revisado novamente. 
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13.5.2. Setor Empresarial de Baterias de Chumbo Ácido 

 

O Termo de Compromisso para Execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de Resíduos do Setor Empresarial de Baterias de 

Chumbo Ácido do Estado do Paraná propõe atendimento de 100% de cobertura nos 

municípios que comercializam baterias de chumbo ácido. Também estabelece metas 

para fabricantes, distribuidores, comerciantes, recicladores e importadores, além de 

metas de recolhimento específicas para o Estado. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 378. 

Quadro 378: Resumo das informações de logística reversa do setor de baterias de chumbo 
ácido. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 21/12/2017 Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 21/12/2017 Horizonte de planejamento: 4 anos 

Compromitente Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

 Associação Brasileira de Baterias Automotivas e Industriais - ABRABAT 

 Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Paraná - 
FECOMERCIO - PR 

 Instituto Brasileiro de Energia Reciclável – IBER 
Empresas: 

 B. Acumuladores Moura S.A. (PE) 

 Baterlife/Maxion (SC) 

 Inbracell nid Bras Acum Ltda. (RS) 

 Johnson Controls PS do Brasil LTDA (SP) 

 Baterias Pioneiro Industrial LTDA. (SC) 

 B. Newpower Sistemas de Energia S.A. (SP) 

 Sulina de Metais (RS) 

 Indústrias Tudor MG de Baterias Ltda. (MG) 

 Indústrias Tudor SP. de Baterias Ltda. (SP) 

 Belo Jardim Comercial de Baterias (SP) 

 Nappi Metais (SP) 

 Rondopar Energia Acumulada (Londrina/PR) 

 Pioneiro Ecometais Industrial Ltda. (SC) 

 Dallon Metais (Jacarezinho/PR) 

 Baterias CREAL Ltda. (SP) 
Entidade 
gestora 

Instituto Brasileiro de Energia Reciclável – IBER 

Site https://iberbrasil.org.br/ 

Objetivo/Foco 

Abrangência estadual, contemplando as fases de coleta, de acondicionamento, de transporte, de 
reciclagem e de disposição final destes produtos inservíveis, contando com a participação de 
todos os atores envolvidos com a logística reversa, a saber, o consumidor, o comerciante, o 
distribuidor, o transportador, o fabricante ou importador e o reciclador.   
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Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

Percentual de adesão de Fabricantes ao 
Sistema (por volume fabricado no 
Estado do Paraná): 

2018: 70% 

2019: 75%  
2020: 80% 

2021: 85% 
Percentual de adesão de Distribuidores ao 
Sistema (por volume distribuído no 
Estado do Paraná): 

2018: 40% 

2019: 50%   
2020: 60%   
2021: 70% 
Percentual de adesão de  
Comerciantes ao Sistema (por volume 
comercializado no Estado do Paraná): 

2018: 10%   
2019: 15%   
2020: 20%   
2021: 25% 
Percentual de Recicladores que  
aderiram ao Sistema  
(em capacidade de produção no Estado 
do Paraná): 

2018: 70%   
2019: 75%   

2020: 80%   
2021: 85% 
Percentual de adesão de Importadores ao 
Sistema (por volume importado no Estado do 
Paraná): 

2018: 50%   
2019: 60%   
2020: 70%   
2021: 80% 
 

Metas de recolhimento de Baterias Inservíveis: 

A meta de recolhimento representa, em termos 
percentuais, uma fração da quantidade total (em 
kg) das baterias colocadas no Mercado de 
Reposição pelas Empresas, no Estado do 
Paraná. 
• 2018 – 75%   
• 2019 – 80%   
• 2020 – 85% 

• 2021 – 90% 
 

Cobertura: 100% dos municípios que 
comercializam baterias. 
O setor é impactado pela Resolução CONAMA nº 
401/2008 que determina a forma correta de 
destinação final de baterias de chumbo ácido. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 80% dos itens mínimos exigidos no Edital de 
Chamamento nº 01/2012. Entre os itens faltantes, encontra-se a estimativa do volume atual de 
recolhimento dos resíduos sujeitos a logística reversa, neste caso as baterias inservíveis, e a 
homologação de recicladores aptos a atender a demanda do setor empresarial. 
O plano focou na evolução da implantação da logística reversa no setor. 

Execução do 
Planejado 

Como o Termo de Compromisso foi assinado no final de 2017 e o compromisso do setor é enviar 
relatório sobre atuação anual, ainda não completou o tempo necessário para emissão de relatório. 
Não foram diagnosticados pontos de coleta credenciados no Estado do Paraná a partir do site do 
IBER. 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

O planejamento apresentado respondeu a 80% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012. Destacam-se as seguintes considerações sobre o 

TC: 

 Não foi apresentado quantitativo de resíduos atualmente recolhidos pelo 

setor ou estimativa de geração pelo setor; 

 Também não constam nos documentos apresentados pelo setor 

orientações quanto a empresas homologadas para atendimento da 

demanda do setor, bem com referente a certificação de destinação final 

ambientalmente adequada do resíduo pós-consumo. 
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Avaliação dos resultados do Setor 

O setor não apresentou relatório de desempenho da logística reversa no Estado 

do Paraná até maio de 2018, bem como não foram encontrados dados relativos a 

municípios onde há atuação, não sendo possível, então, avaliar a evolução do setor no 

Estado. 

13.5.3. Setor Empresarial de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços 

O Termo de Compromisso para Execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de Resíduos do Setor Empresarial de Eletricidade, 

Gás, Água, Obras e Serviços do Estado do Paraná propõe 80% da implantação do 

sistema de logística reversa até 2025.  

O Plano de Logística Reversa do setor propõe a abordagem da logística reversa 

de forma sistêmica e em conjunto com todos os atores: empresas, fabricantes e 

importadoras, concessionárias, prestadoras de serviços, recicladoras e destinadores 

finais. O processo é dividido nas seguintes etapas: recebimento de materiais, 

segregação, descarte, transporte, triagem/classificação e destinação. 

O resumo das atividades e situação da logística reversa do setor estão dispostos  

Quadro 379. 

Quadro 379: Resumo das informações de logística reversa do setor de eletricidade, gás, água, 
obras e serviços. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 29/01/2014 Horizonte de planejamento: 5 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 
 SINELTEPAR – Sindicato das Empresas de Eletricidade, Gás, Água, 

Obras e Serviços do Estado do Paraná; 

 78 empresas associadas 
Entidade gestora SINELTEPAR 

Site http://www.sineltepar.org.br/pagina/id/12/Responsabilidade-socio-ambiental 

Objetivo/Foco 

Atuação junto das empresas filiadas ao Sindicato com a finalidade de instrução e 
facilitação do processo de destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
gerados após a prestação de serviços. O Sindicato é formado por prestadoras de 
serviço e não por indústrias do setor.   

Objetivos Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

Promover a Educação 
Ambiental nas 
empresas Prestadoras 
de serviços 

1. Elaboração de material de 
integração para novos 
funcionários e realização de 
treinamentos internos 

Concluída Não comprovada 
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Objetivos Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

2. Informativos e palestras sobre 
educação ambiental 

Concluída Não comprovada 

Gestão de resíduos 
sólidos 

3. Elaboração e implantação de 
PGRS (Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos) 

Em 
andamento  

Parcialmente 
comprovada, fora 

do prazo.  

4. Elaboração de manual aplicável 
sobre documentação de 
receptores de resíduos 

Concluída Não comprovada 

5. Montagem e implementação do 
sistema informatizado 

Concluída 
Parcialmente 
comprovada 

6. Registro de controle quantitativo 
mensal dos resíduos gerados nas 
empresas associadas 

Concluída 
Parcialmente 
comprovada 

7. Viabilizar opções para os 
resíduos encaminhados para 
Aterro 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
fora do prazo.  

8. Criar pontos de entrega voluntária 
em parceria com a Copel para 
resíduos críticos 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
fora do prazo. 

Firmar parcerias com 
empresas 

9. Estudo e levantamento de todos 
os elos da cadeia existentes 

Concluída Não comprovada 

10. Estabelecimento dos termos de 
cooperação com parceiros 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
fora do prazo. 

11. Buscar parceria e implantar a 
utilização de cartas de intenção e 
acordos contratuais 

Concluída Não comprovada 

12. Buscar acordos com associações, 
recicladoras, órgãos públicos 

Concluída Não comprovada 

Buscar novos 
destinadores 

13. Buscar novos destinadores e/ou 
soluções ambientalmente corretas 
para os produtos/resíduos 
gerados pelo setor. 

Concluída 
Parcialmente 
comprovada 

Propostas de logística 
reversa existentes 

14. Buscar parcerias com as cadeias 
de pneus e lâmpadas depois de 
implantadas 

Sem 
informação 

Sem informação 

Promover a Logística 
Reversa do Setor 

15. Atingir as metas de implantação 
da LR 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
ação contínua 

16. Elaboração de material 
informativo de divulgação da LR 
ao setor 

Em 
andamento  

Não comprovada, 
fora do prazo. 

17. Publicação de relatório anual de 
resultados 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

18. Elaboração de contratos 
específicos com cada 
fabricante/importador 

Sem 
informação 

Sem informação  

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado respondeu a 92% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012. Entre os itens faltantes, encontra-se a 

apresentação do volume atual de recolhimento dos resíduos alvo de logística reversa. 

Foram propostas seis (06) metas, as quais foram desdobrados em dezoito (18) a 

serem cumpridas em prazos que variam chegando a até sessenta (60) meses. 

Destaca-se que no TC: 
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 Falta a definição de metas quantitativas de recolhimento de resíduos e os 

princípios financeiros para operação do modelo de logística reversa proposto; 

 As propostas não envolvem diretamente metas quantitativas e qualitativas da 

destinação de resíduos pós consumo do setor em questão, seja por reciclagem 

ou demais destinações possíveis; 

 As metas não apresentam indicadores que permitam a mensuração adequada 

ou mesmo são de difícil avaliação, o que torna complexo o acompanhamento e 

avaliação do desempenho da execução do planejamento.  

Avaliação dos resultados do Setor 

Os relatórios apresentam o Plano e os resultados das metas no planejamento 

estratégico, e detalha os prazos de início e término, além de estabelecer os 

responsáveis por cada ação. Quanto aos resultados, o setor apresentou no relatório de 

desempenho da execução do Plano de Logística reversa os volumes de resíduos pós-

consumo recebidos pela COPEL para destinação ambientalmente adequada (Quadro 

380). 

Quadro 380: Planilha com volume de resíduos pós consumo referente ao ano de 2016 - 
Destinados à COPEL. 

Descrição Unidade Total Destinação 

Chave fusível/para-raios kg 5.769,00 Alienação 

Conectores perfurantes kg 1.496,14 Alienação 

Copperweld kg 1.360,00 Alienação 

Cruzeta de concreto un 14.743,00 Alienação 

Cruzeta de madeira un 1.496,00 Aterro 

Cruzeta polimérica un 443,00 Alienação 

Isoladores kg 269.168,92 Alienação ou Aterro 

Peças e equipamentos 
eletrônicos 

kg 78,81 Alienação 

Poste de aço un 1,00 Alienação 

Postes de concreto 
metros 
lineares 

152.687,10 Alienação 

Postes de fibra de vidro 
metros 
lineares 

138,00 Alienação 
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Descrição Unidade Total Destinação 

Postes de madeira 
metros 
lineares 

3.059,00 Aterro 

Resíduos plásticos recicláveis kg 2.751,14 Alienação 

Sucata de alumínio kg 375.950,24 Alienação 

Sucata de cobre kg 26.763,53 Alienação 

Sucata de ferro/aço kg 307.950,07 Alienação 

Sucata de metais não ferrosos kg 0,32 Alienação 

Transformadores de Rede un 1.581,00 Alienação 

Fonte: Relatório Técnico – Execução do Plano de Logística Reversa (2016). 

Além disso: 

 O Plano de LR é definido como em estágio de implantação, porém, não 

há documentação comprovatória para grande parte das ações informadas 

como concluídas ou em andamento. Há também algumas documentações 

deficientes, que não apresentam a informação necessária para 

comprovação definida nas metas, assim como algumas atividades fora do 

prazo; 

 Destaca-se que uma das metas não atingidas foi da elaboração do PGRS 

por parte dos associados, o que implica diretamente no gerenciamento 

dos resíduos pós-consumo; 

 Os participantes do setor informam que há dificuldade em chamar todos 

os elos da cadeia, e necessitam de um prazo maior e sensibilização dos 

órgãos fiscalizadores.  As principais ações práticas dependem da 

efetivação do Comitê Gestor que é fundamental para a continuidade das 

ações e de investimentos do setor; 

 O relatório destaca a necessidade do IAP e da SEMA/PR em acompanhar 

o processo em prol de gerar força para a inserção dos elos no processo. 

13.5.4. Setor de Medicamentos em Desuso 

O Termo de Compromisso para Responsabilidade da Destinação dos 

Medicamentos em Desuso no Estado do Paraná tem o objetivo de implementar o 
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“Programa de Destinação dos Medicamentos em Desuso no Paraná”, para sensibilizar 

a população sobre a separação e a devolução dos medicamentos em desuso.  

O resumo das atividades e situação da logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 381. 

Quadro 381: Resumo das informações de logística reversa do setor de medicamentos em 
desuso. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 21/11/2016 Prazo de validade: 2 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: - 
Horizonte de planejamento: 

12 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

SINQFAR – Sindicato 
das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Paraná  
SINQFAR - representando as empresas: 
- As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda; 
- Herbarium Laboratório Botânico Ltda; 
- Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda; 
- Prati Donaduzzi & Cia Ltda Medicamentos Genéricos 

Entidade gestora 
SINQFAR – Sindicato 
das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Paraná  

Site 
http://sinqfar.org.br/logisticareversa/ 
http://descarteinteligentepr.com.br/ 

Objetivo/Foco 

Projeto Descarte Inteligente: Aplica-se a medicamentos terapêuticos, não mais 
utilizados por motivos de data de validade vencida ou necessidade, a serem 
recolhidos em pontos pré-selecionados no Estado do Paraná. Aplica-se este 
projeto ao consumidor final, farmácias, distribuidor e indústria farmacêutica. 
O projeto iniciará em três municípios: Colombo, Curitiba e Toledo, com a 
colocação de 16 urnas, assim divididas: 03 em Colombo, 04 em Curitiba, e 09 em 
Toledo, as desta última encontram-se em funcionamento desde o início do ano 
de 2016. 

Metas e Ação Informado pelo Setor Avaliação 

a) Metas de implantação de curso prazo até 12 meses: 

1. Estabelecimento do Comitê Gestor e reuniões de 
acompanhamento  

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

2. Parcerias com os demais elos da cadeia Concluída 
Atendida e 

comprovada 

3. Promover a educação ambiental para os 
funcionários das farmácias e consumidores 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

4. Criar mecanismos para o fortalecimento da 
Indústria e Comércio buscando incentivos 
específicos para o setor 

Pendente 
Atendida e 

comprovada 

5. Manter dados de todo o processo de coleta, 
transporte, armazenamento e destinação final 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

b)  Metas de implantação de médio prazo até 36 meses 

6. Elaborar procedimentos para serem executados 
nas farmácias, no processo de coleta, transporte, 
armazenagem e tratamento de medicamentos 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

7. Elaborar uma forma de informação de todo 
processo de coleta, transporte, armazenamento e 
destinação final 

Em andamento 
Parcialmente 
comprovada, 

dentro do prazo. 

8. Solicitar ao poder público a inserção do tema 
Logística Reversa nas instituições de ensino 
público e privado 

Pendente 
Não iniciada, 

dentro do prazo. 

c)  Metas de implantação de longo prazo até 120 meses 
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9. Buscar por meio do Poder Público a criação de 
mecanismos para LR 

Pendente 
Não iniciada, 

dentro do prazo. 

10. Expansão de todas as ações para os municípios do 
estado do Paraná 

Em andamento Não comprovada 

11. Expansão do projeto de LR de medicamentos para 
todo o Estado do Paraná 

Em andamento 
Não comprovada, 
dentro do prazo 

12. Elaboração de sistema de registro dos dados 
gerados anualmente, fazer com relatório estatístico 
e a montagem de relatórios do setor 

Pendente 
Não iniciada, 

dentro do prazo 

13. Criação de mecanismos para fiscalização e 
atuação junto às empresas que não estão 
implementando o Plano de Logística Reversa para 
que sejam conscientizados a aderir ao programa. 
(início até o fim: contínuo) 

Pendente 
Não iniciada, 

dentro do prazo 

Avaliação 
planejamento 

O planejamento apresentado respondeu a 72% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos a serem solucionados, 
incluindo a não proposição de metas quantitativas de recolhimento. 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou relatório de desempenho de 2016. O setor operou com 19 
pontos de coleta nas 3 cidades propostas, coletando 843,66 kg de medicamento 
em desuso no período de março/2016 e junho/2017.  
Para a implantação do programa foram adquiridas as caixas coletoras, 
confeccionadas em papelão com parceria com o SINPACEL – Sindicato das 
indústrias de Papel e Celulose. Em 2017 foi desenvolvido uma base para a caixa, 
com o objetivo de atender a norma NBR 16457/16. Avaliou-se que o setor está 
cumprindo com as metas propostas. Em julho de 2017, foram incluídos mais 3 
pontos de coleta, sendo 2 em Curitiba e 1 em colombo 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado respondeu a 72% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, restando sete (07) pontos a serem solucionados. 

O programa tem como meta a implantação total da logística reversa no período 

de cento e vinte (120) meses, equivalente a dez (10) anos, a partir de novembro de 

2016. Além disso, foi criado o Comitê de Acompanhamento do Programa – CAP, 

constituído por um representante de cada parte signatária e o Comitê Gestor, que 

devem se reunir uma (01) vez por semestre a fim de que os signatários acompanhem a 

implementação e execução do Programa.  

O objetivo do Programa é a implantação da logística reversa dos medicamentos 

em desuso por meio da sensibilização da população para devolvê-los, a fim de realizar 

a destinação ambientalmente adequada dos mesmos. 

Destaca-se que: 

 O TC não apresenta a proposição de metas quantitativas de recolhimento; 

 As metas não apresentam indicadores que permitam a mensuração 

adequada ou mesmo são de difícil avaliação, o que torna complexo o 
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acompanhamento e avaliação do desempenho da execução do 

planejamento. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O setor apresentou relatório de desempenho de 2016. Para a implantação do 

programa foram adquiridas caixas coletoras, confeccionadas em papelão com parceria 

com o SINPACEL – Sindicato das indústrias de Papel e Celulose que em 2017 foram 

adequadas de forma a atender a norma NBR 16457/16. 

Segundo documentação do relatório, foram coletados pelo “Programa Descarte 

Inteligente”, 843,66 kg de resíduos de pontos de coleta e eventos, sendo 365,56 kg no 

ano de 2016 e 478,10 kg de janeiro a junho de 2017.  

A proporção de resíduos de medicamentos, em quilogramas, coletados por 

município de março de 2016 a junho de 2017 está apresentado no Gráfico 97. O 

programa abrange somente três (03) municípios citados até o momento (Curitiba, 

Colombo e Toledo).  O tratamento dado aos resíduos é a incineração, realizada pela 

empresa SERQUIP Tratamento de Resíduos. 

 

Gráfico 97: Proporção de resíduos coletados por município (kg) de março/2016 a 
junho/2017. 

Fonte: Relatório SINQFAR, 2017. 
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Adiciona-se aos resultados do Programa do Descarte Inteligente a participação 

do Dia do Desafio em Curitiba em 2016, com coleta de 59,20 kg de medicamentos em 

desuso. Em outubro de 2017 o SINQFAR atualizou os números relatando que já foi 

alcançada a marca de 886,76 kg com vinte e dois (22) pontos de coleta. 

No 1º Seminário Paranaense de Logística Reversa (outubro/2017) foi atualizado 

pela Sinqfar o valor total de 886,76 kg de medicamentos recolhidos no Paraná e 

informado que já estão em funcionamento vinte e dois (22) pontos de coleta, sendo: 

 Oito (09) pontos de coleta em Curitiba; 

 Quatro (04) pontos de coleta em Colombo; 

 Dez (09) pontos de coleta em Toledo. 

A Figura 186 exibe a distribuição geográfica dos vinte e um (21) pontos de coleta 

de medicamentos em desuso no Estado do Paraná pelo programa Descarte Inteligente 

do SINQFAR. 
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Figura 186. Distribuição geográfica dos pontos de coleta de medicamentos em desuso 
que fazem parte do Programa Descarte Inteligente do SINQFAR. 

Fonte: Relatório de Desempenho (2016). 

 

As ações já realizadas envolvem a instalação de urnas de baixo custo nas 

farmácias e unidades de saúde, treinamento de funcionários, distribuição de folhetos ao 

consumidor e uma parceria com a Sinpacel. Além disso, há uma plataforma online em 

andamento.  

Em relação às metas propostas no Termo, todas as ações estão dentro do prazo 

previsto até o presente momento, pois o programa ainda se encontra na fase inicial e 

com abrangência restrita a alguns municípios do Estado, conforme pode ser verificado 

nos Anexos desse documento.  
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O relatório destaca a necessidade de sensibilização da população perante o tema, 

com maiores orientações quanto ao tipo de resíduo descartado, contando com a ajuda 

do governo para maior adesão da população, com a inserção do assunto no ensino 

público, por exemplo.  

Ações do programa Descarte Consciente BHS 

Outro programa, o Descarte Consciente BHS, também executa o mesmo 

trabalho de logística reversa de medicamentos em desuso no Estado do Paraná desde 

2012, mas não possui Termo de Compromisso firmado com a SEMA.  

A empresa BHS possui dois modelos de estação de descarte de medicamentos 

em desuso, com dois planos que a farmácia ou rede de farmácias pode adquirir. A 

empresa se compromete em instalar a estação coletora, que está de acordo com as 

orientações da vigilância sanitária, fazer treinamento com os funcionários, dar suporte 

telefônico, realizar automação nos envios de documentos, gerenciar o transporte, fazer 

o abastecimento de insumos, fazer a manutenção da estação, entre outros serviços à 

disposição. A BHS explicita que as estações coletoras, bem como todo material 

utilizado, já estão de acordo com a ABNT NBR 16457/2016. 

Segundo a BHS, por ano são coletadas 8 toneladas de resíduos e desde o início 

do programa (2012) até maio/2018 já foram coletados 63.786,95 kg de resíduos pós-

consumo. 

Abaixo, a Figura 187 exibe a distribuição geográfica dos cento e trinta e oito 

(138) pontos de coleta de medicamentos em desuso no Estado do Paraná pelo 

programa Descarte Consciente da BHS. 
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Figura 187. Distribuição geográfica dos pontos de coleta de medicamentos em desuso 
que fazem parte do Programa Descarte Consciente da BHS. 

Fonte: site do Programa (http://www.descarteconsciente.com.br/). 

Segundo o relatório, a razão do resultado parcial de 2017 ter tido maior 

quantidade de resíduos coletados que o ano inteiro de 2016 foi justificada pela fase 

inicial do programa, que ainda não era devidamente aderido pela população, e pelo fato 

das caixas coletoras nas unidades de saúde (local com maior circulação de pessoas) 

terem sido ativadas apenas em 2017. 

Em 2016, foi realizado o “Dia do Desafio”, um evento da FIEP e do Sinduscon-

PR a fim de recolher os resíduos domiciliares especiais, no qual foram coletados 59,20 

kg. 
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13.5.5. Setor de Filtros de Óleos Lubrificantes Automotivos 

O Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós Consumo de Filtros de 

Óleo Lubrificantes Automotivos tem o objetivo de implementar o Programa de Logística 

Reversa para Filtros de Óleo Lubrificante Automotivo no Paraná. O Termo visa a 

coleta, o recebimento, o armazenamento e a destinação final ambientalmente 

adequada dos filtros usados de óleo lubrificante automotivo. 

O resumo das atividades e situação da logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 382. 

Quadro 382: Resumo das informações de logística reversa do setor de filtro de óleo lubrificante 
automotivo. 

Termo de 
compromisso: 

Sim 
Data: 

10/12/2012 
Prazo de validade: 4 anos 

Aditivo Termo de 
Compromisso 

Sim 
Data: 

27/06/2016 
Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Não Data: - Horizonte de planejamento:  

Compromitente 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

Compromissários 

ABRAFILTROS – Associação Brasileira das Empresas de Filtros e seus 
Sistemas Automotivos e Industriais 
Empresas associadas: 

 Cummis Filtration do Brasil Ltda. (SP) 

 Donaldson do Brasil Equipamentos Industriais Ltda. (SP) 

 General Motors do Brasil Ltda. (SP) 

 Hengst Indústria de Filtros Ltda. (SP) 

 KSPG Automotive Brazil Ltda. - Divisão Motor Service Brazil (SP) 

 Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Peças Ltda. (SP) 

 MAHLE Metal Leve S.A. (SP) 

 Mann+Hummel Brasil Ltda. (SP) 

 Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda./Divisão Filtros (SP) 

 Poli Filtro Indústria e Comércio de Peças para Autos Ltda. (SP) 

 ROBERT BOSCH LTDA. (SP) 

 Scania Latin America Ltda. (SP) 

 Sofape Fabricante de Filtros Ltda. (SP) 

 Sogefi Filtration do Brasil Ltda. / Filtros Fram (SP) 

 Wega Motors Ltda. (SP) 

Entidade gestora ABRAFILTOS 

Site http://www.abrafiltros.org.br/descarteConsciente/ 

Objetivo/Foco 

Execução do Programa de Logística Reversa “Descarte Consciente” visando a 
coleta, recebimento, armazenamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos filtros usados do óleo lubrificante automotivo no Estado do 
Paraná. 

Objetivos Ação 
Informado pelo 

Setor 
Avaliação 

Recolher e dar 
destinação final 
ambientalmente 

adequada 

 Recolher 80.000 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em cem (100) pontos de 
coleta distribuídos em dez (10) 
municípios até 2013. 

Concluída  
Atendida e 

comprovada 
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 Recolher 130.000 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em cento e oitenta (180) 
pontos de coleta, distribuídos em vinte 
(20) municípios até 2014. 

Concluída 
Parcialmente 

atendida e 
comprovada.  

 Recolher 200.000 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em duzentos e setenta 
(270) pontos de coleta, distribuídos em 
trinta (30) municípios até 2015 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

 Recolher 227.200 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em trezentos e trinta 
(330) pontos de coleta previstos, 
distribuídos em trinta (30) municípios até 
2016 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

 Recolher 240.600 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em trezentos e setenta 
e sete (377) pontos de coleta previstos, 
distribuídos em trinta e três (33) 
municípios até 2017. 

Em andamento  
Dentro do 

prazo 

 Recolher 267.300 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em trezentos e noventa 
(390) pontos de coleta previstos, 
distribuídos em trinta e seis (36) 
municípios até 2018. 

Pendente - 

 Recolher 294.000 kg de filtros usados de 
óleo lubrificante, em quatrocentos e 
quinze (415) pontos de coleta previstos, 
distribuídos em quarenta e um (41) 
municípios até 2019. 

Pendente - 

 Em janeiro de 2020, novas metas serão 
estabelecidas de comum acordo entre as 
partes 

  

Avaliação 
planejamento: 

O Plano de Logística Reversa apresentado respondeu a 84% dos itens mínimos 
exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 4 itens faltantes. O 
planejamento apresentado no Termo de Compromisso, tanto no 1º Termo 
assinado, quanto no Aditivo, exibe metas progressivas no tempo e aumento da 
abrangência do Programa no Estado, assim como exigido pelo Edital de 
Chamamento da SEMA. 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou os relatórios de desempenho da execução do Termo de 
Compromisso dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. De acordo com o Relatório 
de 2016 o Programa cumpriu com praticamente todas as metas propostas até 
2016, onde apenas em 2014 não foi atingido a meta de pontos de coleta. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O Plano de Logística Reversa apresentado respondeu a 84% dos itens mínimos 

exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012, restando quatro (04) itens faltantes. O 

planejamento apresentado no Termo de Compromisso, tanto no 1º Termo assinado, 

quanto no Aditivo, exibe metas progressivas no tempo e aumento da abrangência do 

Programa no Estado, assim como exigido pelo Edital de Chamamento da SEMA. 

Foi criado o “Programa Descarte Consciente” com o objetivo da coleta, 

recebimento, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada dos filtros 

usados do óleo lubrificante automotivo no estado do Paraná. 
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Os filtros usados dos óleos lubrificantes são considerados Resíduos Perigosos 

Classe I segundo a NBR 10.004 e por isso não são reaproveitados diretamente na 

cadeia de filtros. Assim, seu processo de reciclagem no sistema de LR é 

reprocessando o metal em siderúrgicas para uso industrial, rerrefino de óleo 

contaminado e coprocessamento em cimenteiras para geração energética. Esse 

sistema é esquematizado na Figura 188. 

 

Figura 188: Processo de reciclagem dos filtros no Sistema. 
Fonte: Relatório ABRAFILTROS, 2016. 

As etapas de recolhimento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação são operacionalizadas pela empresa GEOQUÍMICA – GEA Análise de 

Risco e Gestão Ambiental Ltda. 

Avaliação dos resultados do Setor 

Os relatórios de desempenho da logística reversa do setor no Estado do Paraná 

apresentados pela ABRAFILTROS incluem os resultados mensais de 

acompanhamento de forma completa, acompanhados de planilhas mensais de coleta, 

constando as notas fiscais comprovatórias do encaminhamento dos resíduos para 

empresas de beneficiamento dos materiais e coprocessamento.  

Os resultados quantitativos da execução do Programa Descarte Consciente são 

apresentados no Quadro 383. Aas metas de quantidades recolhidas foram cumpridas. 
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Destaca-se que em 2014 a meta de possuir pontos cento e oitenta (180) pontos 

de coleta não foi atingida por completo, faltando ainda a instalação de dois (02) pontos 

para atingir o total. 

Quadro 383: Resultados entre 2013 e 2016 da execução do Programa Descarte Consciente da 
ABRAFILTROS no Estado do Paraná. 

ITEM/ANO 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Volume total 
(kg) 

83.621,00 143.716,96 225.518,96 234.508.57 687.365,49 

Resíduos (kg) 1.543,00 2.732,38 5.253,79 4.247,90 13.777,07 

Óleo (kg) 1.101,50 1.414,18 2.484,62 2.635,52 7.635,82 

Filtros usados 
do óleo 

lubrificante 
automotivo (kg) 

80.976,50 139.570,40 217.780,55 227.625,15 665.952,60 

101,22% 
da meta de 
80.000 kg 

107,36% 
da meta de 
130.000 kg 

108,89% 
da meta de 
200.000 kg 

100,19% 
da meta de 
227.200 kg 

 

Fonte: Relatório de desempenho da logística reversa do setor de filtros de óleos lubrificantes (2016). 

Os pontos de coleta de filtros de óleo lubrificantes exibidos no Relatório de 

Desempenho apresentando no ano de 2016 pela ABRAFILTROS à SEMA são 

mostrados na Figura 189. 

No 1° Seminário de LR, em outubro de 2017, a Abrafiltros atualizou a 

abrangência geográfica do Programa para o mesmo ano e estipulou previsões de 

municípios a serem alcançados em 2018 e 2019, como apresentado abaixo: 

2017: Almirante Tamandaré, Antonina, Apucarana, Araucária, Bandeirantes, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Carambeí, Cascavel, Castro, 

Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, 

Guarapuava, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Morretes, Paranaguá, Paranavaí, Pato 

Branco, Pinhais, Pirai do Sul, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras, São José dos 

Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo e Umuarama.  

2018: Inclusão de abrangência para  Cambé, Cianorte e Marialva. 

2019: Inclusão de abrangência para  Arapongas, Assis Chateaubriand, Francisco 

Beltrão, Guaratuba e Irati. 
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Figura 189. Distribuição geográfica dos pontos de coleta oficiais de filtros de óleo 
lubrificante no Estado do Paraná. 

Fonte: Relatório de Desempenho ABRAFILTROS, 2016. 

13.5.6. Setor de Embalagens de Agrotóxicos  

O Termo de Composmisso de Embalagens tem como base o programa nacional 

denominado “Sistema Campo Limpo”. De acordo com o inPEV, o Sistema Campo 

Limpo busca assegurar a destinação ambientalmente correta de cerca de 94% das 

embalagens plásticas primárias (que entram em contato direto com o produto) e 80% 

do total de embalagens vazias de defensivos agrícolas comercializadas. Desse total, 

aproximadamente 95% pode retornar ao ciclo produtivo como matéria-prima de outros 
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produtos, e o restante é encaminhado para a incineração. O fator que resulta nesses 

5% é a não lavagem adequada por parte dos agricultores. 

As despesas da operação do sistema são divididas entre todos os elos da 

cadeia e com a reciclagem das embalagens ainda é possível gerar receita, 

aumentando a viabilidade econômica do sistema. 

O resumo das atividades e situação da logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 384. 

Quadro 384: Resumo das informações de logística reversa do setor de embalagens de 
agrotóxicos. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 10/12/2012 Prazo de validade: 4 anos 

Aditivo do Termo 
de Compromisso 

Sim Data: 03/03/2017 Prazo de Validade: 4 anos 

Plano de Logística 
Reversa 

- Data: - Horizonte de planejamento: 3 anos 

Compromitente 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná  - IAP 
Instituto das Águas do Paraná - ÁGUASPARANÁ 

Compromissários 
inpEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 
100 empresas são associadas ao inPEV 
ANDAV – Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários 

Entidade gestora inpEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 

Site https://www.inpev.org.br/index 

Objetivo/Foco 

Execução de Sistema de Responsabilidade Pós-Consumo através do programa nacional intitulado 
“Sistema Campo Limpo”, para recebimento, armazenamento e destinação final ambientalmente 
adequada das embalagens vazias de agrotóxicos no Estado do Paraná, atendendo a legislação, 
decretos e resoluções nacionais. 

Meta Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

Recolher e dar 
destinação final 
ambientalmente 

adequada 

2012 
Destinar 4.630.000 kg de embalagens vazias, por meio 
de sessenta e sete (67) unidades de recebimento 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

2013 
Destinar 4.880.000 kg de embalagens vazias, por meio 
de sessenta e sete (67) unidades de recebimento 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

2014 
Destinar 4.880.000 kg de embalagens vazias, por meio 
de sessenta e sete (67) unidades de recebimento 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

2015 
Destinar 5.367.246 kg de embalagens vazias, por meio 
de sessenta e sete (67) unidades de recebimento 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

2016 
Destinar 6.110.305 kg de embalagens vazias, com uma 
oscilação de 5% para mais ou para menos, por meio de 
sessenta e sete (67) unidades de recebimento 

Concluída 
Parcialmente 

atendida; 
comprovada 

Avaliação 
planejamento: 

Não foi apresentado Plano de Logística Reversa como anexo ao Termo, mas sim um 
planejamento inserido no Termo. Os itens constantes no Termo de Compromisso responderam a 
88% dos itens mínimos exigidos no Edital de Chamamento As metas progressivas são 
apresentadas após avaliação do ano anterior e desde 2012, o inPAV apresenta as metas para o 
ano subsequente. 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou todos os relatórios de 2012 até 2017, com apresentação dos resultados 
mensais de coleta, localização das centrais de recebimento, localização das unidades de 
recebimento e demais informações das recicladoras e incineradoras. Em 2017, foram 5.106.981 
kg de embalagens recicladas e 657.399 kg de embalagens incineradas. 
Para 2018 foram estipuladas as mesmas quantidades de coleta e destinação final de embalagens 
de 2017. 
Em 2017, o programa contou com 63 pontos fixos de coleta e mais 279 pontos de coleta 
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itinerantes pelo Estado. A intenção é manter os mesmos pontos fixos para 2018. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O setor é disciplinado por legislações anteriores à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, nas quais as empresas produtoras e comercializadoras são obrigadas a dar 

destinação ambientalmente adequada para todas as embalagens vazias produzidas e 

comercializadas, de acordo com as referidas normativas: 

 Lei Federal nº 7.802/1989; 

 Lei Federal nº 9.974/2000; 

 Decreto Federal nº 4074/2002; 

 Resolução CONAMA nº 465/2014. 

Não foi apresentado Plano de Logística Reversa como anexo ao Termo, mas 

sim um planejamento inserido no Termo. Os itens constantes no Termo de 

Compromisso responderam a 88% dos itens mínimos exigidos no Edital de 

Chamamento nº 01/2012.  

As metas progressivas são apresentadas considerando uma avaliação do ano 

anterior, ou seja, as metas de 2013, são apresentadas após a avaliação dos resultados 

do ano de 2012 e assim, em todo o relatório, desde 2012, o inPEV apresenta as metas 

para o ano subsequente. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O Setor de Embalagens de Agrotóxicos apresentou Relatórios Técnicos de 

Execução do Plano de Logística Reversa como parte de suas ações nacionais, 

publicados em 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 pelas entidades setoriais representadas 

pelo inpEV e Andav, por meio do “Programa Sistema Campo Limpo”.  

Foram apresentadas nos relatórios a localização dos postos e centrais de 

recebimento disponíveis no Paraná, informações sobre as empresas recicladoras e 

incineradoras parceiras e o registro mensal de embalagens recicladas e incineradas no 

ano, acordando com as informações mínimas requeridas para os relatórios pelo Termo 

de Compromisso assinado.  
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Observa-se o atendimento das metas previstas em todos os anos previstos, com 

exceção de 2016, porém muito próximo da meta. 

Na Figura 190 estão indicados os pontos de coleta fixos e as Centrais de 

Recebimento de embalagens de agrotóxicos no Estado do Paraná. O restante dos 

municípios é atendido por coletas itinerantes. 

 

Figura 190. Municípios onde há pontos de coleta e centrais de recebimento de 
embalagens de agrotóxicos no Estado do Paraná. 
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13.5.7. Setor de Materiais Compósitos 

O Termo de Compromisso tem como objetivo a destinação final adequada de 

materiais compósitos poliméricos Termofixos (produtos fabricados com resina poliéster 

e reforçados com fibra de vidro). 

Tem como base o “Programa Almaco de Logística Reversa Pós-Consumo de 

Materiais Compósitos ou Campolife – Gestão inteligente da destinação de resíduos 

pós-consumo”. 

O processo de LR se resume em coletar os resíduos diretamente nos geradores 

integrantes das redes credenciadas dos fabricantes de ônibus participantes do 

programa e destiná-los para coprocessamento em cimenteiras. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 385. 

Quadro 385: Resumo das informações de logística reversa do setor de materiais compósitos 
poliméricos Termofixos (produtos fabricados com resina poliéster e reforçados com fibra de 

vidro). 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 25/08/2016 Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 09/2015 Horizonte de planejamento: 5 anos 

Compromitente 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

Compromissários 

 ALMACO - Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos 

 Empresas signatárias: 

 Morquimica Ind e Com. Ltda. (RS) 

 Tecnofibras HVR Automotiva S/A Thasa Resende (RJ) 

 Owens Corning Fiberglass AS Ltda (SP) 

 Ashland Polímeros (SP) 

 Reichhold do Brasil Ltda. (SP) 

 CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda (SP) 

 Marcopolo S/A (RS) 

 San Marino Ônibus Ltda (RS) 

 Jushi Group (BZ) Sinosia Compósitos Materiais Ltda. (SP) 

 Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda (Cascavel/PR) 
Entidade gestora ALMACO – Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos 

Site http://almaco.org.br/programa-almaco-de-logistica-reversa/ 

Objetivo/Foco 

A destinação final adequada de materiais compósitos poliméricos Termofixos 
(produtos fabricados com resina poliéster e reforçados com fibra de vidro) 
estabelecido inicialmente o segmento de Transportes – Ônibus, para reciclagem 
de componentes como tetos, grades e para-choques recolhidos nas oficinas 
credenciadas às empresas participantes do programa e o destino final dos 
materiais é o coprocessamento em fornos de cimento. 
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Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

2015 

 Desenvolver ações necessárias à gestão e operacionalização do 
sistema; 

 Elaboração de procedimento de auditoria preliminar no parceiro logístico 

 Iniciar visitas e levantamento de informações visando estudo de 
viabilidade para seleção e integração de cooperativa de catadores ao 
programa; 

 Apresentar o programa ao Comitê de Logística Reversa Pós-Consumo 
do SINDUSCON-PR, para obtenção de dados do setor, identificação da 
possibilidade de ações em conjunto e participação de empresas do 
Programa ALMACO, atuantes no segmento da construção civil; 

 Condução de procedimentos jurídicos internos e elaboração da minuta 
do Termo de Compromisso a ser assinado com a SEMA-PR e o IAP; 

 Definir sistema de participação interna e contribuição de associados; 

 Realização de auditoria preliminar no parceiro logístico; 

 Estabelecer em conjunto com os órgãos ambientais, Termo de 
Compromisso visando à assinatura com a SEMA-PR e o Instituto 
Ambiental do Paraná - IAP 

 Manter a divulgação do programa buscando ampliar a conscientização 
acerca do tema e adesão de novos participantes; 
2016 

 Coletar junto à Rede Credenciada das empresas de Ônibus o total de 
5.000 kg, equivalente a 100% do volume de peças de reposição 
comercializadas pelo segmento em 2014. 

 Iniciar o programa, estabelecida a iniciativa entre as prioridades da nova 
Diretoria da ALMACO para o Triênio 2016/2018; 

 Publicar website do programa; 

 Ajustar processos operacionais e acompanhar resultados, mediante o 
fornecimento de relatórios sintéticos trimestrais à SEMA-PR 

 Propor metas para o período 2017-2018, conforme os resultados 
logísticos e de coleta obtidos em 2016; 
2017 

 Prosseguir com estudos visando a integração de novos seguimentos 
(construção civil); 

 Entrega de Relatório Anual 2016; 

 Entrega de Relatório Anual 2017; 
2018 

 Propor metas para o período 2019-2022 
2019 

 Entrega do Relatório Anual 2018 

 Avaliar a possibilidade de novas alternativas de reciclagem 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 84% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 4 pontos a serem solucionados. O 
planejamento apresentado possui meta quantitativa de recolhimento e outras 
metas de suporte para viabilizar a implantação. Também focou a região 19 para 
iniciar os trabalhos, mensurar os resultados, e, caso viável, expandir para outras 
regiões. 

Execução do 
Planejado 

O Setor apresentou os relatórios dos anos de 2016 e 2017. 
O setor alcançou 28% (1400 kg) do valor de recolhimento em onze (11) meses da 
meta estipulada (5.000 kg) para os doze (12) primeiros meses, com dois (02) 
pontos de coleta em um (01) município (Curitiba). 
De acordo com o relatório, as metas não foram cumpridas devido à crise 
econômica.  
O pedido foi acatado com a solicitação de contrapartidas 

 Que o setor avançasse na abrangência, aumentando para 4 pontos de 

coleta  

 Que seja estabelecido, em conjunto com os técnicos da CRES um 

indicador (%) para avaliação/relação dos resíduos que são gerados e 

recolhidos 

Conforme relatório de desempenho de dezembro/2017, o setor conseguiu 
antecipar e superar a nova meta em 10,6%, num período de dezesseis (16) 
meses de coleta  
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Avaliação do Termo de Compromisso 

Tem como base o “Programa Almaco de Logística Reversa Pós-Consumo de 

Materiais Compósitos ou Campolife – Gestão inteligente da destinação de resíduos 

pós-consumo”. 

O processo de LR segue o fluxograma apresentado na Figura 191. Não há 

retorno para a cadeia produtiva, nem disposição de rejeitos em aterros. 

 

Figura 191: Fluxograma do processo de reciclagem de materiais compósitos no Sistema 
de LR. 

Fonte: Relatório ALMACO, 2016. 

O Programa Campolife se responsabiliza pelas etapas de recolhimento, 

armazenamento, coleta/transporte, tratamento e destinação adequada dos materiais, 

operacionalizada pela empresa GEA ANÁLISE DE RISCO E GESTÃO AMBIENTAL 

LTDA. (Geoquímica). 

Quanto à abrangência geográfica, o setor propôs iniciar com a Região 19, a qual 

possui vinte e nove (29) municípios. São eles: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante 

Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo 

Largo, Campo Magro, Campo do Tenente, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, 

Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, 

Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos 

Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Porém na avaliação dos resultados a 

seguir, se mostrará que houve coleta apenas em Curitiba. 
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Avaliação dos resultados do Setor 

O Setor apresentou os relatórios de desempenho dos anos de 2016 e 2017, 

envolvendo somente o município de Curitiba, onde foi coletado (1.400 kg (28% da meta 

anual de 5.000 kg ). Foram credenciadas quatro (04) oficinas de empresas de ônibus, 

porém, até outubro de 2016, apenas duas (02) oficinas haviam autorizado a coleta pelo 

programa. De acordo com o relatório de desempenho, as metas não foram cumpridas 

devido à crise econômica, o que afetou na saída de empresas inicialmente signatárias, 

redução da produção e consequente redução na geração de resíduos. 

O Setor encaminhou comunicado à SEMA solicitando o reajuste das metas e 

dos períodos para a nova realidade do setor, assim como segue: 

1. Reestabelecer o período inicial de coleta para setembro/2016 a 

dezembro/2017, perfazendo o total de dezoito (18) meses; 

2. Revisar o volume total a ser coletado no período para 1.900 kg (com base 

na média de 104 kg/mês coletados de setembro a dezembro/2016); 

3. Estabelecer a meta de 1.500 kg, para coleta de janeiro a dezembro/2018. 

O pedido foi acatado, porém com a solicitação de contrapartida para que o setor 

avançasse na abrangência, aumentando o número atual de 2 pontos de coleta para 4 e 

que fosse estabelecido, em conjunto com os técnicos da CRES um indicador (%) para 

avaliação/relação dos resíduos que são gerados e recolhidos. 

Conforme relatório de desempenho de dezembro/2017, o setor conseguiu num 

período de 16 meses de coleta, com a média de 131,38 kg/mês, totalizando 2.102 kg, 

ou seja, 10,6% sobre a nova meta total para 18 meses de 1.900 kg. 

13.5.8. Setor de Óleos Lubrificantes 

O Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de Óleos 

Lubrificantes visa a ampliação do Sistema de Responsabilidade Pós-Consumo, por 

meio das partes envolvidas, para recebimento, coleta, armazenamento e destinação 

final ambientalmente adequada do óleo lubrificante usado ou contaminado.  

O setor está sujeito a normativas específicas de coleta e destinação de OLUC: 
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 Resolução CONAMA nº 362/2005: Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado: 

o Art. 1º Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser 

recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete 

negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação 

dos constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolução. 

 Resolução CONAMA nº 450/2012: Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e 

acrescenta o art. 24-A à Resolução CONAMA 362/2005. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor está disposto no 

Quadro 386. 

Quadro 386: Resumo das informações de logística reversa do setor de óleos lubrificantes. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 
Prazo de validade: 4 anos (Termo em 

processo de prorrogação) 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 25/09/2014 Horizonte de planejamento: - 

Compromitente 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná  - IAP 
Instituto das Águas do Paraná - ÁGUASPARANÁ 

Compromissários 

 Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 
Lubrificantes - SINDICOM 

 Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras e Envasilhadoras de 
Produtos Derivados de Petróleo - SIMEPETRO 

 Sindicato Interestadual do Comércio de Lubrificantes - SINDILUB 

 Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado do Paraná - SINDIREPA 

 Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais - 
SINDIRREFINO 

 Sindicato de Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do 
Paraná - SindiCombustíveis - PR 

 Sindicato Nacional do Comércio Transportador, Revendedor, Retalhista 
- SINDTRR 

Entidade gestora - 

Site https://www.sindirrefino.org.br/rerrefino/logistica-reversa-oluc 

Objetivo/Foco 
Congrega a coleta e destinação final ambientalmente adequada para os óleos 
lubrificantes usados ou contaminados - OLUC 

Meta Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

Recolher óleo e 
dar destinação 

final 
ambientalmente 

adequada 

 Garantia pelos produtores da oferta da 
atividade de coleta de OLUC em 80% dos 
municípios e a solicitação prévia de 
consumidores ou revendedores com 
antecedência mínima de 30 dias em 100% 
dos municípios 

Sem 
informação 

Sem 
informação 

 Devolução pelos geradores aos 
comerciantes ou coletores de 100% do 
volume de lubrificantes adquiridos 

Sem 
informação 

Sem 
informação 
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 Garantia dos comerciantes atacadistas do 
recebimento e entrega aos coletores de 
100% do volume de OLUC devolvido pelos 
consumidores ou comerciantes varejistas. 

 Garantia dos comerciantes varejistas do 
recebimento de 100% do volume devolvido 
pelos consumidores e devolução aos 
coletores ou comerciantes atacadistas de no 
mínimo 60% de OLUC que tiverem 
comercializadores.  

Parcialmente 
concluída 

Parcialmente 
atendida e 

parcialmente 
comprovada 

 Garantia dos coletores de 100% do OLUC 
gerado a partir dos lubrificantes 
comercializados nos municípios cobertos 
pelo sistema de LR implantado pelos 
produtores.  

Concluída 

Não 
atendida, 
fora do 
prazo 

 Garantia dos refinadores de receber e 
processar 100% do OLUC coletado com 
eficiência mínima de 65% de rendimento do 
rerrefino.  

Sem 
informação 

Sem 
informação 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 72% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos a serem solucionados. 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou relatório à SEMA referente ao ano de 2012 e 2014 com 
resultados nacionais e não separados por Estado, porém exibindo os respectivos 
alcances das metas. Em 2013 não foi apresentado relatório. O relatório referente 
ao ano de 2015 apresenta os resultados para o Estado do Paraná cuja meta 
também foi atingida. Não foi apresentado relatório para o ano de 2016. 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

O planejamento apresentado respondeu a 72% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos a serem solucionados. 

O sistema abrange basicamente o produtor e importador do óleo lubrificante 

esgotado como responsáveis por garantir a implantação da coleta e destinação final, 

coleado junto aos geradores e revendedores de forma proporcional ao volume total de 

óleo lubrificante que tenham comercializado no Paraná. 

As empresas coletam os óleos e os encaminham para os rerrefinadores. A 

manutenção do Sistema deve ser feita com a participação de cada agente envolvido, 

de acordo com a definição de responsabilidade compartilhada, tendo as metas e 

obrigações individualizadas para cada participante do Sistema. 

Avaliação dos resultados do Setor 

Os relatórios que constam no site SEMA/PR o setor apresentou relatório à 

SEMA referente ao ano de 2012 e 2014 com resultados nacionais e não separados por 

Estado, porém exibindo os respectivos alcances das metas. Em 2013 não foi 
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apresentado relatório. O relatorio de 2015 relata que as metas foram atingidas para o 

ano e recapitulou os volumes coletados nos anos de 2012, 2013 e 2014 no Paraná, 

informando de forma sucinta os resultados para o período de outubro de 2014 a 

setembro de 2015, mas sem nenhuma comprovação ou detalhamento.  

A maior parte das ações previstas não são informadas pelo setor, o que 

prejudica a avaliação do funcionamento do Programa.  

Não foi apresentado relatório para o ano de 2016. 

Exceção da meta de comercialização de óleo lubrificante do ano de 2015.  

Em contraponto, os resultados do setor se encontram no site da ANP – Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, onde é possível visualizar todas 

as operações e resultados no Estado. De acordo com relatório presente no site da 

ANP, em 2017, 373 municípios (93,48%) do Estado do Paraná foram atendidos com 

coleta de OLUCs. O Gráfico 98 exibe o total de OLUCs coletados no Estado do Paraná 

para os anos de 2015, 2016 e 2017.  

 

Gráfico 98: Total coletado de OLUCs no Estado do Paraná dos anos de 2015, 
2016 e 2017. 

Fonte: *Relatório de desempenho SINDIRREFINO. **Relatório ANP. 

Destaca-se que a coleta é realizada em todo o Estado, porém nos Municípios 

que não foram contabilizados, segundo o SINDIREFINO, a geração é desprezível, 
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onde o OLUC é armazenado por determinado tempo até gerar volume viável para ser 

coletado. 

Algumas empresas de coleta se localizam fora do Estado, porém próximas à 

divisa, dessa forma elas acabam coletando no Paraná encaminhando para a indústria 

de Rerrefino, sem passar por algum centro de armazenamento no Paraná. 

A seguir encontra-se a localização dos Municípios onde há central de 

armazenagem de OLUC autorizada pela ANP no Estado do Paraná (Figura 192) para 

posterior destinação. 

 

Figura 192. Bases autorizadas de armazenagem de OLUC no Estado do Paraná. 
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13.5.9. Setor Industrial da Reparação de Veículos e Acessórios 

O Termo de Compromisso para Execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de Resíduos do Setor Industrial da Reparação de 

Veículos e Acessórios do Estado do Paraná tem o objetivo de promover a logística 

reversa nas empresas de reparação associadas, incentivando práticas e 

conscientização. O setor se organiza em eletroeletrônicos, lâmpadas, óleos 

lubrificantes, pneus e recicláveis. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 387. 

Quadro 387: Resumo das informações de logística reversa do setor de Reparação de Veículos 
e Acessórios. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 30/01/2014 Horizonte de planejamento: 10 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

SINDIREPA – Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado do Paraná 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Francisco 
Beltrão 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Toledo 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Bandeirantes 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Guarapuava 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Paranavaí 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Maringá 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de Umuarama 

Entidade gestora - 

Site - 

Objetivo/Foco 
Sensibilizar, orientar e incentivar as empresas associadas quanto ao correto 
gerenciamento dos resíduos sólidos pós-consumo, bem como fortalecer o vínculo 
entre as cadeias de logística reversa e o setor 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

 Sensibilização e educação ambiental para as empresas de 
reparação; 

 Incentivar a separação correta dos resíduos não perigosos dos 
perigosos; 

 Incentivar a prática dos 3 Rs; 

 Incentivar a elaboração e implantação de PGRS nas empresas 
associadas aos SINDIREPAs; 

 Orientar as empresas a controlar a documentação dos receptores 
de resíduos (Licenças Ambientais, Certificados de Destinação, etc.); 

 % dos resíduos gerados pelas reparadoras que serão reciclados, 
reaproveitados, remanufaturados, evitando que resíduos que 
possam ser reaproveitados sejam enviados para aterro industrial; 

 Incentivar parcerias com os demais elos da cadeia automotiva; 

 Manter acordos com associações de catadores e empresas 
licenciadas para reciclagem de papel, plásticos, papelão, sucateiros 
intermediários, etc.; 

 Incentivar parcerias com empresas de remanufatura; 

 Incentivar acordos com novos destinadores; 

 Sensibilizar as empresas para utilização de produtos ecológicos, 
biodegradáveis, menos impactantes ao meio ambiente; 
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 Incentivar a redução de geração de resíduos perigosos que são 
encaminhados para aterro industrial; 

 Incentivar a substituição das embalagens individuais de óleo 
lubrificante (litro) por à granel; 

 Orientar as empresas sobre a forma correta de armazenamento de 
resíduos perigosos e de sucata metálica; 

 Buscar parcerias com as cadeias de logística reversa já existentes; 

 Divulgar as informações da logística reversa ao setor de reparação, 
e 

 Buscar soluções para destinação e reaproveitamento do lodo 
gerado nas caixas de separação água e óleo. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado pelo setor atendeu a 88% dos itens exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 3 itens faltantes. 

Execução do 
Planejado 

O setor não possui relatórios de desempenho apresentados à SEMA para os 
anos de validade do Termo de Referência. 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

O planejamento apresentado pelo setor atendeu a 88% dos itens exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, havendo 3 itens faltantes. O Plano de LR 

apresentou 17 objetivos, os quais foram desdobrados em 17 ações e 64 metas para 

serem cumpridas em até 10 anos.  

Os resíduos gerados no setor fazem parte de diversas outras cadeias de 

logística reversa, como pneus, óleo lubrificantes, embalagens de óleos lubrificantes, 

lâmpadas, pilhas, baterias, filtro de óleo lubrificante, peças metálicas, etc. 

Dessa forma, a estratégia proposta é de organização das empresas, no quesito 

gerenciamento de resíduos sólidos, para garantir a correta destinação dos resíduos. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O Setor de Reparação de Veículos teve o Termo de Compromisso assinado em 

dezembro de 2014 pelo Sindirepa, mas não publicou nenhum relatório, não sendo 

possível avaliar o desempenho em relação a logística reversa no setor. 

13.5.10. Setor Industrial da Madeira, Mobiliário e Marcenaria 
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O Termo de Compromisso para Execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de Resíduos do Setor Industrial da Madeira, Mobiliário 

e Marcenaria do Estado do Paraná tem como principal objetivo a implantação e 

operacionalização do sistema de logística reversa do setor de madeira e móveis. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 388. 

Quadro 388: Resumo das informações de logística reversa do setor de madeira, mobiliário e 
marcenaria. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 20/02/2014 Horizonte de planejamento: 11 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

Sindicatos e seus associados: 

 Sindicato das indústrias da madeira e do mobiliário do oeste do Estado 
do Paraná (SINDMADEIRA); 

 Sindicato da indústria do mobiliário e marcenaria do Estado do Paraná 
(SIMOV); 

 Sindicato das indústrias da madeira do Estado do Paraná 
(SINDMADEIRA); 

 Sindicato das indústrias de serrarias, carpintarias e tanoarias, madeiras 
compensadas, laminados, aglomerados, chapa de fibras de madeira, e 
da marcenaria de Francisco Beltrão (SINDIMADMOV); 

 Sindicato das indústrias de madeiras, serrarias, beneficiamentos, 
carpintaria e marcenaria, tanoaria, compensados e laminados, 
aglomerados e embalagens de Guarapuava (SINDUSMADEIRA); 

 Sindicato da Indústria de Madeira de Imbutiva (SIMADI); 

 Sindicato da indústria de serrarias, carpintarias e tanoarias e da 
marcenaria de Irati (SINDIMADEIRA); 

 Sindicato da indústria de serrarias, carpintarias e tanoarias e da 
marcenaria de Ponta Grossa (SINDIMADEIRA); 

 Sindicato das indústrias de móveis, marcenarias, carpintarias, artefatos 
de madeira, serrarias, madeiras laminadas e painéis de madeira 
reconstituídas de Rio Negro (SIMOVEM); 

 Sindicato das indústrias de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras 
compensadas, laminados e de marcenarias de Palmas (SINDIPAL); 

 Sindicato das indústrias de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras 
compensadas e laminadas, aglomerados e chapas de fibra de madeira e 
de marcenaria de União da Vitória (SINPAMAD). 

Entidade gestora - 

Site - 

Objetivo/Foco 
Orientação quanto à destinação correta dos resíduos pré-consumo (processo 
operativo das indústrias) e dos resíduos pós-consumo. 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

 Criar o comitê gestor da logística reversa da cadeia produtiva de 
madeira e móveis do Paraná; 

 Identificação e promoção de parcerias com os demais elos da cadeia 
(fornecedores de insumo, fabricantes/importadores, comércio varejista, 
recicladores, cooperativas de catadores e setor público) 

 Promover a Sensibilização e educação ambiental para as empresas em 
todo Estado do Paraná (incentivar a prática dos 3 Rs e o processo de 
triagem na fonte dos produtos/resíduos) 

 Realizar procedimentos para conscientização das empresas sobre os 
produtos/resíduos gerados que sejam recicláveis, reaproveitáveis, 
remanufaturáveis, evitando que sejam encaminhados para disposição 
em aterros industriais incluindo os cuidados com os resíduos perigosos. 
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 Elaborar um sistema de informação ao consumidor sobre o processo 
logístico reverso dos bens adquiridos e identificando de forma clara as 
atribuições do consumidor nesta etapa; 

 Elaboração de estudo de viabilidade econômico e financeiro da logística 
reversa; 

 Estabelecimento do sistema de logística reversa e metas da logística 
reversa; 

 Elaboração de um manual de apoio para o Comitê Gestor controlar a 
documentação dos receptores de resíduos (Licenças Ambientais, 
Certificados de Destinação, etc.) referente aos resíduos pós consumo; 

 Elaboração e implementação de um sistema eletrônico com a finalidade 
de registrar os dados gerados, fazer um tratamento estatístico e a 
montagem de relatórios do setor; 

 Manter acordos com associações de catadores e empresas licenciadas 
para reciclagem de madeira e móveis e outros resíduos; 

 No caso de aproveitamento energético buscar parceiros na indústria 
para os processos de Trituração, Briquetagem e Peletização; 

 Divulgar as informações da logística reversa ao setor; 

 Criação de um canal de comunicação entre as empresas, 
fabricantes/importadores, recicladores, consumidores com o comitê 
gestor da logística reversa da cadeia produtiva de madeira e móveis. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 64% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos a serem solucionados. 
Foram dispostos 13 objetivos, que foram desdobrados em 22 ações e 33 metas a 
serem cumpridas em prazos de até 11 anos. 

Execução do 
Planejado 

O setor não apresentou relatórios de desempenho à SEMA. 
De acordo com investigação junto aos Sindicatos, foi criado o Comitê Gestor em 
2016, porém só teve uma reunião e depois não houve mais envolvimento dos 
sindicatos na temática. Um dos principais desafios é o alto custo da logística 
reversa do resíduo de pós-consumo. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado para o TC respondeu a 64% dos itens mínimos 

exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos.  

O Plano explora que determinada parcela das empresas do setor de madeira 

destina resíduos para as Prefeituras Municipais (coleta especial), porém não apresenta 

quais os tipos de resíduos enviados, ficando vago o entendimento se tal resíduo é alvo 

de logística reversa ou considerado rejeito, por exemplo. 

As tabelas de geração de resíduos pelas empresas não apresentam a 

frequência de geração, apenas o valor total em kg da geração, o que dificulta o 

dimensionamento do sistema de logística reversa. 

Atenta-se que uma das possibilidades de destino ambientalmente correto para 

os resíduos de madeira, consta que "retalhos de MDF e MDP" podem ser utilizados 

para "aproveitamento energético". Nota-se que tal prática é possível, porém apenas 

para indústrias específicas que possuem fornos licenciados para queima de tais 

materiais, considerado resíduo perigoso. 
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No quesito da avaliação financeira da logística reversa, o Plano cita a 

necessidade/meta, depois da formação do comitê gestor, de se realizar outro estudo 

para verificar o equilíbrio financeiro das ações. Avalia-se, entretanto, que o momento 

propício para apresentar tal avaliação seria quando da apresentação do Plano em 

questão, uma vez que este item é requisito obrigatório do Edital de Chamamento. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O setor não apresentou relatório de desempenho da logística reversa no Estado 

do Paraná, o que impossibilitou a avaliação da evolução do setor no Estado. 

13.5.11. Pneus Inservíveis  

O Sistema de Pneus e os Termos de Compromisso assinados com o Paraná 

estão sujeitos e atendem à Lei Federal 12.305/2010 e a Resolução CONAMA 

416/2009, que determinam a responsabilidade compartilhada do consumidor, do 

comerciante, do distribuidor, do fabricante e do importador. 

 A 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: 

“Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo 
comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou 
importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível.  

Art. 8º Os fabricantes e os importadores de pneus novos, de forma 
compartilhada ou isoladamente, deverão implementar pontos de coleta de pneus 
usados, podendo envolver os pontos de comercialização de pneus, os 
municípios, borracheiros e outros. 

§ 1º Os fabricantes e os importadores de pneus novos deverão implantar, nos 
municípios acima de 100.000 (cem mil) habitantes, pelo menos um ponto de 
coleta no prazo máximo de até 01 (um) ano, a partir da publicação desta 
Resolução.” 

O consumidor é obrigado a devolver o pneu usado ou inservível no ponto de 

coleta determinado pela compromissária, e assim, inicia o papel da Reciclanip para 

retirada e destinação adequada. 
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Simultaneamente, foram assinados Termos de Compromisso para Pneus 

inservíveis Nacionais e Pneus inservíveis de Origem importada, conforme apresentado 

a seguir. 

Setor de Pneus Inservíveis Nacionais 

O Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de Pneus tem 

como objeto a formalização e manutenção do Sistema de Logística Reversa em 

funcionamento, para recebimento, armazenamento e destinação ambientalmente 

adequada de pneus inservíveis. O setor citado já possui sistema de logística reversa 

implantado no país, gerido pelo Plano de Gerenciamento e Coleta, Armazenamento e 

Destinação de Pneus Inservíveis - PGP, portanto, o Sistema no Estado do Paraná deve 

estar integrado em conformidade ao funcionamento e princípios do sistema nacional. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 389. 

Quadro 389: Resumo das informações de logística reversa do setor de Pneus Inservíveis 
nacionais. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 10/12/2012 Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

- Data: - Horizonte de planejamento: - 

Compromitente 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná  - IAP 
Instituto das Águas do Paraná - ÁGUASPARANÁ 

Compromissários 

 Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (SP) 

 Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (BA) 

 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda (SP) 

 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda (SP) 

 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda (PE) 

 Sociedade Michelin de Participações Indust e Comércio Ltda (RJ) 

 Sociedade Michelin de Participações Indust e Comércio Ltda (RJ) 

 Michelin Espírito Santo Com. Imp. Exp. Ltda. (ES) 

 Pirelli Pneus Ltda. (SP) 

 Pirelli Pneus Ltda. (SP) 

 Pirelli Pneus Ltda. (RS) 

 Pirelli Pneus Ltda. (BA) 

 Pirelli Pneus Ltda. (SP) 

 Pirelli Pneus Ltda. (SC) 

 Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. (BA) 

 Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. (SP) 

 Industrial Levorin S.A. (SP) 

 Maggion Industrias de Pneus e Maquinas Ltda. (SP) 

 Rinaldi SA-Indústria de Pneumáticos (RS) 

 Titan Pneus do BRasil Ltda. (SP) 

 Eurostar do Brasil S/A (PR) 

 Neotec Indústria e Comércio de Pneus Ltda. (AM) 

 Yamaha Motor da Amazôia Ltda. (AM) 
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 Yamaha Motor do Brasil Ltda. (SP) 

 Harley Davidson (SP) 

 Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda. (SC) 

 Level Importação, Exportação e Comércio Ltda. (SC) 

 RJU Com. Beneficiamento Frutas e Verduras Ltda. (SC) 

 Sumitomo Rubber Ltda. (PR) 

Entidade gestora RECICLANIP 

Site http://www.reciclanip.org.br/v3/ 

Objetivo/Foco Articular junto aos associados o cumprimento da legislação em vigor para o setor 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

Manutenção do SISTEMA implantado, observando-se os princípios da legislação 
em vigor, em especial os objetivos previstos no Plano de Gerenciamento de 
Coleta, Armazenamento e Destinação de Pneus Inservíveis (PGP) em 
conformidade com a Resolução CONAMA nº 416/2009. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado pelo setor atendeu a 60% dos itens exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 10 itens faltantes. 
O setor está sujeito a normativa do CONAMA específica de coleta e destinação 
de pneus inservíveis: 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou relatório de desempenho dos anos de 2014 e 2015, exibindo a 
evolução do número de pontos de coleta, organização dos pontos de coleta, 
porcentagens de volume de pneus destinados à reciclagem ou à fornos de 
cimenteiras e as estruturas disponíveis no Estado do Paraná que fazem parte do 
ciclo de vida do pneu inservível.  
Aponta-se que no site da RECICLANIP há a informação de 88 pontos de coleta 
no Estado do Paraná. 
Pontua-se que atualmente o Termo de Compromisso 
teve aditamento em 09 de novembro de 2016. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado pelo setor atendeu a 60% dos itens exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 10 itens faltantes. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O Setor de Pneus Inservíveis Nacionais possui dois relatórios publicados pela 

Reciclanip, em 2014 e 2015. Foi apresentado pela RECICLANIP, por meio dos 

relatórios, a evolução dos pontos de coleta no Paraná entre 2007 e 2015, como mostra 

o Gráfico 99 Foi informado que o volume coprocessado em Rio Branco do Sul no ano 

de 2016 foi de 18,8 toneladas de pneus triturados e 18,8 toneladas de pneus inteiros. 

Ainda descreveu que as unidades de trituração de pneus no Estado do Paraná são a 

XIBIU (reciclagem de pneus) em Araucária, com capacidade de 2500 t/mês e a TDF 

(reciclagem de borrachas) em Arapongas, com capacidade de 700 t/mês. 
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Gráfico 99: Evolução dos pontos de coleta de pneus no Estado do Paraná pelo programa 
da RECICLANIP. 

Fonte: Relatório de desempenho do Termo de Compromisso da RECICLANIP em 2015. 

De acordo com a apresentação da RECICLANIP no 1º Seminário Paranaense 

de Logística Reversa, de janeiro a agosto de 2016 foram incinerados 270.220 pneus 

inteiros de caminhão ou ônibus pela empresa Votorantim em Rio Branco do Sul. 

Quanto aos pneus de automóvel, moto ou camionetes foram triturados em torno de 

2.818.298 unidades pela Xibiu e posteriormente entregues à Votorantim. Além disso, 

no mesmo período, houve destinação de mais de 4.400 toneladas de pneus diversos 

em outras parceiras da RECICLANIP.  

Abaixo está a distribuição geográfica (Figura 193) dos pontos de coleta de pneus 

inservíveis informados no website da RECICLANIP e pneus inservíveis de origem 

importada informados no website da ABIDIP. 
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Figura 193. Localização dos municípios onde há coleta de pneus inservíveis de origem 
importada ou não no Estado do Paraná. 

Setor de Pneus Inservíveis de Origem Importada 

O Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de Pneus 

Inservíveis de Origem Importada tem por objeto a formalização e manutenção do 

Sistema de Logística Reversa do específico setor, consolidando programa de coleta e 

destinação de pneumáticos inservíveis baseada no suporte de pontos de coleta, 

conscientização do consumidor, aliança com o poder público municipal para coleta, 

garantia da capacidade de processamento e destinação final em conjunto com 

atividades e procedimentos devidamente autorizados. 
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O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 390. 

Quadro 390: Resumo das informações de logística reversa do setor de Pneus Inservíveis de 
Origem Importada. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 10/12/2012 Prazo de validade: 2 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

- Data: - Horizonte de planejamento: - 

Compromitente 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná  - IAP 
Instituto das Águas do Paraná - ÁGUASPARANÁ 

Compromissários ABIDIP – Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus 

Entidade gestora - 

Site http://abidip.com.br/site/index.php/pontos-coleta.html 

Objetivo/Foco 
Articular junto aos associados o cumprimento da legislação em vigor para o 
setor 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

Manutenção do SISTEMA implantado, observando-se os princípios da 
legislação em vigor, em especial os objetivos previstos no Plano de 
Gerenciamento de Coleta, Armazenamento e Destinação de Pneus  

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado pelo setor atendeu a 60% dos itens exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 10 itens faltantes. 

Execução do 
Planejado 

O setor não apresentou relatório de desempenho dos anos de validade do 
Termo de Referência. 
O Site da ABIDIB divulga os pontos de coleta existentes e o apoio ao “Projeto da 
Colônia Penal 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado pelo setor atendeu a 60% dos itens exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 10 itens faltantes. 

O Sistema definido pela Abidip determina a responsabilidade encadeada do 

consumidor, comerciante/distribuidor e fabricante/importador, a qual obriga a devolução 

do pneu importado usado ou inservível no ponto de coleta, o qual, a partir desse 

momento, a Associação é responsável pela retirada e destinação adequada. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O setor não apresentou relatório de desempenho dos anos de validade do 

Termo de Referência. 

No site da ABIDIP há a informação de 3 pontos de coleta no Estado do Paraná, 

sendo em Araucária, Colombo e Curitiba. Não há informações sobre o desempenho 

quantitativo de recolhimento do setor. 

http://abidip.com.br/site/index.php/pontos-coleta.html
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O site também divulga o apoio ao “Projeto da Colônia Penal” em parceria com a 

Strasse Reciclagem e Grecca Asfaltos, conforme Figura 194, que utiliza mão-de-obra 

de detentos da Colônia Penal Agrícola de Piraquara – PR para asfaltar rodovias. 

Segundo informações do site, já foram asfaltados mais de 8.000 km com o uso de 8 

milhões de pneus inservíveis em rodovias no Brasil, entre elas a BR-277 no Paraná. No 

entanto, esse programa não é divulgado nos relatórios e não foi relacionado ao TC, 

apenas apresentado no site da ABIDIP e mencionado no 1º Seminário Paranaense de 

LR. 

 

Figura 194: Projeto da Colônia Penal da ABIDIP. 
Fonte: SEMA/PR – 1º Seminário Paranaense de LR. 

13.5.12. Setor Industrial de Minerais Não Metálicos 

O Termo de Compromisso para Execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de Resíduos do Setor Industrial de Minerais Não 

Metálicos não apresenta metas de recuperação e destinação final adequada. 

O Setor propõe que o Sistema de Logística Reversa avance por meio de boas 

práticas que se iniciam no canteiro de obras com procedimentos específicos para uma 

adequada segregação dos resíduos. O resumo das atividades referentes à logística 

reversa do setor estão dispostos no Quadro 391. 

Quadro 391: Resumo das informações de logística reversa do setor de mineiras não-metálicos. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de Logística 
Reversa 

Sim Data: 25/09/2014 Horizonte de planejamento: 7 anos 
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Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

Sindicatos e seus respectivos associados:   
1.  SINDILOUÇA – 
Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmicas de Louça e Porcelana, 
Pisos e Revestimentos Cerâmicos no Estado do Paraná; 
2.  SINDICAL – Sindicato das Indústrias de Cal no Estado do Paraná; 
3.  SINDIMINERAIS – Sindicato da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos do 
Estado do Paraná; 
4.  SIMAGRAN – Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos no Estado do Paraná; 
5.  SINDEMCAP – Sindicato das Indústrias de Extração de Mármores, Calcários e Pedreiras 
no Estado do Paraná. 

Entidade gestora - 

Site - 

Objetivo/Foco - 

Meta Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

Estabelecimento de 
Comitê Gestor 

Ações de identificação de parceiros Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Estabelecimento do Comitê Gestor Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Firmar parcerias 
com entidades 

Elaboração de termos de cooperação e parceria 
com elos da cadeia  

Em 
andamento 

Comprovada e 
atendida. Fora do 

prazo. 

Buscar e contatar parceiros em potencial para 
promover a articulação da cadeia produtiva 

Em 
andamento 

Comprovada e 
parciamente 

atendida.. 

Estabelecimento dos termos de cooperação com 
os parceiros 

Em 
andamento 

Comprovada e 
parciamente 

atendida.. 

Promover a 
educação 
ambiental  

Elaboração de material de educação ambiental 
Em 

andamento  
Comprovada e 

atendida. 

Palestras e divulgações para as empresas 
associadas a fim de promover a sensibilização 

ambiental 
Pendente.  

Não iniciada, fora do 
prazo. 

Elaboração de material específico para a empresa 
sobre materiais adequados 

Em 
andamento 

Não comprovada, 
dentro do prazo. 

Palestras e divulgação sobre a conscientização dos 
produtos gerados  

Pendente. 
Sem informações, 

fora do prazo. 

Material para manuais específicos para obras de 
construção civil 

Em 
andamento 

Não comprovada,  

Instrumento de informação sobre a estrutura da 
região a fim de utilizar sistemas de coleta e 

destinação de resíduos 

Em 
andamento  

Não comprovada, 

Promover a 
logística reversa do 
setor por 
qualificação da 
gestão do Setor 

Elaboração de projeto de implementação da LR 
Em 

andamento 
Não comprovada, 

fora do prazo. 

Elaboração de manual aplicável sobre 
documentação de receptores de resíduos 

Pendente 
Sem informações, 

fora do prazo. 

Informar empresas processadoras de resíduos 
passíveis de LR sobre manuais de apoio para 

controle de documentações 
Pendente 

Sem informações, 
fora do prazo. 

Desenvolver ferramenta para acompanhamento da 
produção e a destinação dos produtos não 

utilizáveis para a atividade afim 
Pendente 

Sem informações, 
fora do prazo. 

Estabelecer parcerias público/privadas com órgãos 
de pesquisa  

Pendente  
Sem informações, 

fora do prazo. 

Realizar estudos para otimizar processos de 
reciclagem dos RCC  

Pendente 
Sem informações, 

fora do prazo. 

Divulgação de informação de LR ao setor  Pendente 
Sem informações, 

fora do prazo. 

Implementação de canal de troca de informação 
entre os elos. 

Pendente 
Sem informações, 

fora do prazo. 
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Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 68% dos itens mínimos exigidos no Edital de 
Chamamento nº 01/2012, restando 8 pontos a serem solucionados.  
As propostas apresentadas não envolvem diretamente metas quantitativas e qualitativas da 
destinação de resíduos pós consumo, mas sim o fortalecimento de atividades de suporte de 
gestão para as empresas. 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou relatório de desempenho de 2016. De acordo com o relatório, apenas 3 
das 20 ações foram concluídas 
Outras 8 ações encontram-se em andamento  
Foi apresentado um segundo planejamento intitulado “Planejamento Estratégico” contendo 
novos objetivos, metas e ações complementares ao planejamento apresentado no Plano de 
Logística Reversa. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

As propostas apresentadas pelo setor não envolvem diretamente metas 

quantitativas e qualitativas da destinação de resíduos pós consumo, seja para retorno à 

indústria ou demais finalidades possíveis.  

O plano apresentado foca apenas na qualificação da gestão das empresas, 

como elaboração de cartilhas, divulgação de informações pertinentes ao assunto, 

aproximação de empresas do setor de manejo de resíduos, criação de comitê gestor e 

demais atividades de educação ambiental nas empresas, por exemplo.  

As metas estipuladas dentro dos objetivos não apresentam mensuração 

adequada ou mesmo são de difícil avaliação, o que torna complexo o 

acompanhamento e avaliação do desempenho da execução do planejamento 

Ações de redução, reutilização e reciclagem foram apresentadas como ações 

relativas aos resíduos pré-consumo. 

A caracterização dos resíduos gerados pelas empresas no pré-consumo 

(processo produtivo) não apresenta frequência, o que dificulta o dimensionamento da 

estrutura de gerenciamento de resíduos. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O setor apresentou relatório de desempenho de 2016. De acordo com o 

relatório, apenas 3 ações foram concluídas, sendo: 

• Identificação dos potenciais parceiros para criação do Comitê Gestor; 

• Estabelecimento do Comitê Gestor da Logística Reversa (deliberativo e 
executivo) e, 
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• Relatório anual descrevendo as ações e resultados obtidos com o 
processo de logística reversa implantada. 

Outras 8 ações encontram-se em andamento e o restante encontra-se pendente.  

Foi apresentado pelo setor uma segunda proposta intitulada “Planejamento 

Estratégico” contendo novos objetivos, metas e ações complementares ao 

planejamento apresentado no Plano de Logística Reversa, incluindo compras de 

equipamentos para cooperativas e associações de catadores. 

A produção do setor é incorporada em outros setores, como o setor da 

construção civil que absorve 87,8% da produção e o setor da agricultura que absorve 

outros 7,8%. O Setor informa que essa situação acaba por dificultar a gestão dos 

resíduos pós-consumo e sugere trabalhar em conjunto com o setor da construção civil, 

por meio do SINDUSCON, para juntar esforços e poder operacionalizar a LR de forma 

efetiva. 

Os representantes manifestam a dificuldade em chamar todos os elos da cadeia, 

necessitando de um prazo maior e sensibilização dos órgãos fiscalizadores e 

consumidor final, destacando a necessidade do IAP e da SEMA/PR de acompanhar o 

processo para seu eficiente andamento. 

13.5.13. Setor Industrial de Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 

O Plano propõe boas práticas de logística reversa que se iniciam no parque 

industrial por meio de procedimentos específicos para uma correta segregação dos 

resíduos e materiais, dividindo-se em resíduos recicláveis do pré-consumo e produtos 

do pós-consumo. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 392. 

Quadro 392: Resumo das informações de logística reversa do setor de indústrias metalúrgicas, 
mecânicas e material elétrico. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 25/09/2014 Horizonte de planejamento: 12 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMA 
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Compromissários 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos de Campo Mourão 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos de Pato Branco - SINDIMETAL/SUDOESTE 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos de Maringá 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos do Estado do Paraná 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos de Londrina 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Materiais Elétricos e 
Autopeças de Apucarana 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos do Oeste do Paraná - SINDIMETAL do Oeste do Paraná 

 Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 
Elétricos de Ponta Grossa 

 Empresas associadas aos sindicatos 

Entidade gestora 
SINDIMETAL-PR – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado do Paraná 

Site http://www.sindimetal.com.br/servicos-aos-associado/logistica-reversa/ 

Objetivo/Foco - 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

1. Criar o comitê gestor da logística reversa da cadeia produtiva do setor 
metalmecânico do Paraná e os grupos de trabalho regionais; 

2. Identificação e promoção de parcerias com os demais elos da cadeia 
(fornecedores de insumo, fabricantes/importadores, comércio varejista, 
recicladores, cooperativas de catadores e setor público); 

3. Promover a Sensibilização e educação ambiental para as empresas em 
todo Estado do Paraná (incentivar a prática dos 3 Rs e o processo de 
triagem na fonte dos produtos/resíduos); 

4. Realizar procedimentos para conscientização das empresas sobre os 
produtos/resíduos gerados que sejam recicláveis, reaproveitáveis, 
remanufaturáveis, evitando que sejam encaminhados para disposição 
em aterros industriais incluindo os cuidados com os resíduos perigosos; 

5. Elaborar um sistema de informação ao consumidor sobre o processo 
logístico reverso dos bens adquiridos e identificando de forma clara as 
atribuições do consumidor nesta etapa; 

6. Projeto de investimento e captação de recursos para implementação da 
Logística Reversa; 

7. Estabelecimento do sistema e metas de logística reversa; 
8. Elaboração de um manual de apoio para o Comitê Gestor e empresas 

associadas a fim auxiliar no controle da documentação dos receptores 
de resíduos (Licenças Ambientais, Certificados de Destinação, etc.) 
referente aos resíduos pós consumo; 

9. Elaboração e implementação de um sistema eletrônico com a finalidade 
de registrar os dados gerados bianualmente, fazer um tratamento 
estatístico e a montagem de relatórios do setor; 

10. Solicitar ao órgão público que realize o processo de homologação de 
empresas para o processamento dos resíduos de pré e pós-consumo 

11. Manter acordos com associações de catadores e empresas licenciadas 
para reciclagem; 

12. Divulgar as informações da logística reversa ao setor; 
13. Criação de um canal de comunicação entre as empresas, 

fabricantes/importadores, recicladores, consumidores com o comitê 
gestor da logística reversa da cadeia produtiva do setor de 
metalmecânico; 

14. Articular junto aos órgãos públicos e de Pesquisa e Desenvolvimento a 
obtenção de tecnologias voltadas ao processo Ciclo de vida Total - 
Aumentar a vida útil do produto; 

15. Articular junto aos distribuidores, comércio varejista a estruturação de 
um sistema logístico - Entrega - Coleta e destinação. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 72% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos a serem solucionados. 
Foram propostos 15 objetivos e 41 metas a serem cumpridas em prazos de até 
120 meses.  
Os objetivos propostos não envolvem metas quantitativas e qualitativas da 
destinação de resíduos pós consumo do mas sim o fortalecimento de atividades 
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de suporte para as empresas para a gestão de resíduos  

Execução do 
Planejado 

O setor não apresentou Relatório de Desempenho da execução do Termo de 
Referência. 
De acordo com o informações do site do SINDIMETAL-PR foram executadas 
duas ações :a criação do Comitê Gestor,  e as cartilhas de orientação aos 
associados e demais meios de suporte para divulgação das possibilidades de 
redução, reaproveitamento e reciclagem.  

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado respondeu a 72% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 7 pontos a serem solucionados. Foram 

dispostos 15 objetivos, os quais foram desdobrados em 24 ações e 41 metas a serem 

cumpridas em prazos de até 120 meses. 

As propostas apresentadas consideram apenas o fortalecimento da gestão 

adequadas de resíduos com atividades de suporte para as empresas, como elaboração 

de cartilhas, divulgação de informações pertinentes ao assunto, aproximação de 

empresas do setor de manejo de resíduos, criação de comitê gestor e demais 

atividades de educação ambiental nas empresas, por exemplo  

O diagnóstico apresentado se propôs a mensurar os resíduos gerados no pré-

consumo, ou seja, no processo produtivo da indústria que não faz parte dos conceitos 

da responsabilidade compartilhada no pós-consumo.  

Avaliação dos resultados do Setor 

Do total de empresas associadas, apenas 16,3% responderam o questionário do 

diagnóstico, dificultando a mensuração adequada do passivo gerado pelo setor.  O 

setor não apresentou Relatório de Desempenho da execução do Termo de Referência. 

De acordo com o site do SINDIMETAL-PR, ações estipuladas no Plano de 

Logística Reversa executadas foram: 

 criação do Comitê Gestor; 
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 elaboração de cartilhas de orientação aos associados e demais meios de 

suporte para divulgação das possibilidades de redução, reaproveitamento e 

reciclagem.  

O setor explicita que o desafio para a gestão dos resíduos no pós-consumo é a 

grande gama de produtos e serviços que são ofertados, sendo produtos próprios (Ex.: 

calhas, grades, artefatos de metal em geral, etc...) ou produtos que são agregados em 

outros produtos (Ex.: fornecedores da cadeia automotiva). Dessa forma, alguns 

resíduos que são consumidos por outros setores produtivo entram em outros ciclos de 

logística reversa, o que acaba por dificultar os limites de responsabilidades, interfaces 

setoriais, as mensurações e a própria gestão do trabalho. Porém, o setor demonstra, 

por meio do seu site, disposição em avançar em suas ações. 

13.5.14. Setor de Pilhas e Baterias Portáteis 

O Termo de Compromisso tem por objetivo estruturar e implementar sistema de 

logística reversa de pilhas e baterias portáteis no estado do Paraná, mediante retorno 

dos produtos inservíveis, após uso do consumidor aos comerciantes, distribuidores, 

importadores e fabricantes, para destinação ambientalmente adequada. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 393. 

Quadro 393: Resumo das informações de logística reversa do setor de Pilhas e Baterias 
Portáteis. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 04/08/2017 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 04/08/2017 Horizonte de planejamento: 5 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 
 ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica; 

 ACP – Associação Comercial do Paraná 

Entidade gestora 
GREEN Elétron – Gestora para Logística Reversa de Equipamentos 
Eletroeletrônico 
ACP – Associação Comercial do Paraná 

Site 
http://www.gmcons.com.br/gmclog/admin/VisualizarPostosMapaCliente.aspx 
http://logisticareversa.acpr.com.br/ 

Objetivo/Foco 
Instalação de pontos de coleta nas 20 regiões administrativas para coleta dos 
resíduos pós-consumo 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

Os Compromissários do SISTEMA se comprometem a dar a destinação 
ambientalmente adequada a 100% (cem por cento) das pilhas e baterias 
portáteis inservíveis, objeto deste Termo de Compromisso, desde que devolvidas 
pelos consumidores nos pontos de coleta e estabelece meta por Regiões do 
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PRGIRS_PR de 2013 para 5 anos.  

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado pelo setor contemplou 56% dos itens exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 11 itens faltantes. 
O planejamento exibe metas progressivas no tempo de acordo com o prazo de 
validade do Termo de Compromisso.  
Destaca-se que não foi apresentado diagnóstico da quantidade de resíduos pós 
consumo gerados e consequentemente não foi estipulada metas, propondo 
apenas a disponibilização de pontos de coleta s. 
O setor está sujeito a normativas do CONAMA específicas de coleta e 
destinação de pilhas e baterias portáteis. 

Execução do 
Planejado 

Termo de compromisso firmado em 2017 e ainda não possui relatório de 
desempenho apresentado à SEMA. 
De acordo com o  site e informações disponibilizadas pela Green Elétron, em 
2018 são 45 pontos de coleta, dividido em 6 regionais 
O Programa de recolhimento de pilhas teve início em 2010, antes da assinatura 
do TC com o Paranás e, até abril/2018 já foram recolhidas aproximadamente 
77.560 toneladas de pilhas no Estado. 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

O setor está sujeito a normativas do CONAMA anteriores ao TC do Paraná, 

específicas de coleta e destinação de pilhas e baterias portáteis: 

 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. 

Art. 3º, inciso III: apresentar ao órgão ambiental competente plano 

de gerenciamento de pilhas e baterias, que contemple a destinação 

ambientalmente adequada, de acordo com esta Resolução. 

 Resolução CONAMA nº 424/2010: Revoga o parágrafo único do art. 16 da 

Resolução CONAMA nº 401/2008 

O planejamento apresentado pelo setor ao Paraná contemplou 56% dos itens 

exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 11 itens faltantes e propõe: 

 A Instalação de Pontos de Entrega Primários e Secundários, serviços de 

coleta, transporte, armazenamento e destinação final; 
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 A meta destinar adequadamente 100% das pilhas e baterias recebidas 

pelos Pontos de Coleta, desde que devolvidas pelos consumidores nos 

pontos de coleta e, 

 Estabelece metas para as Regiões estabelecidas pelo PRGIRS-PR para 

quatro (04) anos: 

o Ano 1: 12 pontos secundários (3 regiões administrativas) - regiões 5, 

19 e 20; 

o Ano 2: 19 pontos secundários (6 regiões administrativas) - regiões 3, 4 

e 6; 

o Ano 3: 24 pontos secundários (10 regiões administrativas) - regiões 2, 

7, 12 e 13; 

o Ano 4: 31 pontos secundários (14 regiões administrativas) - regiões 

11, 16, 7 e 18. 

O Sistema se resume no depósito de pilhas e baterias pelos consumidores nos 

Pontos de Entrega para posterior armazenamento e transporte para estabelecimentos 

cadastrados. Os fabricantes e importadores se responsabilizam pela destinação final 

ambientalmente adequada mediante contratação de Empresa Operadora e Reciclador. 

Sobre os Pontos de Entrega Primários (pequeno porte) serão instaladas em cada 

município ao menos um em cada região do cronograma, caso não haja coletor em cada 

estabelecimento comercializador de pilhas conforme a Resolução CONAMA 401/2008.  

A dinâmica de funcionamento do Programa Descarte GREEN Pilhas é apresentada 

na Figura 195. 
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Figura 195: Esquema de dinâmica de funcionamento do Programa Descarte GREEN 
Pilhas. 

Fonte: Green Eletron, 2018. 

O planejamento exibe metas progressivas no tempo de acordo com o prazo de 

validade do Termo de Compromisso. Destaca-se que não foi apresentado diagnóstico 

relatando quantidade de resíduos pós consumo podem ser gerados 

(toneladas/milhares de unidades geradas por mês ou ano) e consequentemente não foi 

estipulada metas de recolhimento progressiva no tempo, apenas para a 

disponibilização de pontos de coleta secundários. 

Avaliação dos resultados do Setor 

O Setor assinou o Termo de compromisso em 2017 e ainda não possui relatório 

de desempenho apresentado à SEMA. 

Contudo, de acordo com o site do Programa e informações fornecidas pela 

Green Eletron, até abril de 2018 forma implantados 45 pontos de coleta divididos em 6 

regionais, sendo eles: Curitiba - 37 pontos (região 19); Maringá – 2 pontos (região 3); 

Londrina – 3 pontos (região 5); Cascavel – 1 ponto (região 9); Foz do Iguaçu – 1 ponto 

(região 14); Ponta Grossa -  1 ponto (região 13). Comparando com as metas propostas 

para os anos de 2017 e 2018 que prevê atender 6 regiões com a implantação de 31 

pontos, o resultado é positivo quanto ao número total de postos implantados, porém 

ainda não atendem exatamente as regiões propostas. É também informado que desde 
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o início em 2010 do programa de recolhimento de pilhas até abril/2018 já foram 

recolhidas aproximadamente 77.560 toneladas de pilhas no Estado do Paraná. 

Abaixo está a distribuição geográfica (Figura 196) dos pontos de entrega 

secundários no Estado do Paraná participantes do Programa da Green Elétron.  

 

Figura 196. Localização dos Municípios onde há pontos de coleta de pilhas e baterias 
portáteis pelo programa da ABINEE gerenciado pela Green Eletron no Estado do Paraná. 
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13.5.15. Setor de Embalagens em Geral 

Destaca-se que no Estado do Paraná, o Setor de Embalagens em Geral foi 

atendido com a assinatura de cinco (05) Termos de Compromisso, contemplando 

variados setores produtivos cada qual liderados por seus sindicatos, associações ou 

por institutos específicos criados para tal. Os setores são: 

 Embalagens de Aço; 

 Embalagens de Alimentos de Origem Vegetal; 

 Embalagens de Bebida; 

 Embalagens em Geral; 

 Papel, Celulose e Pasta de Madeira para Papel, Papelão e de Artefatos 

de Papel e Papelão. 

Além dos Temos de compromisso relacionados a Embalagens em Geral outras 

ações ocorrem no Paraná no setor de embalagens: 

 Tetra Pak; 

 SIG Combibloc; 

 Termo de Cooperação Mutua – ABIPHEC, ABIPLA, ABIMAPI e 

SINDIBEBIDAS. 

13.5.16. Embalagens de Aço 

O Termo de Compromisso do Setor de Embalagens de Aço consiste no fomento 

à coleta e na realização direta da destinação final adequada das embalagens de aço 

que compõem parte da fração seca dos resíduos sólidos urbanos.  

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 394. 

Quadro 394: Resumo das informações de logística reversa do setor de latas de aço. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 10/12/2012 Prazo de validade: - 
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Plano de 
Logística 
Reversa 

- Data: - Horizonte de planejamento: 19 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

 ABEAÇO – Associação Brasileira de Embalagens de Aço 

 PROLATA Reciclagem 
Empresas associada à PROLATA: 

 Aro Exportação Importação Indústria e Comércio Ltda. (SP) 

 Brasilata Embalagens Metálicas S.A. (SP) 

 Cerviflan Industrial e Comercial Ltda. (SP) 

 Companhia Metalgraphica Paulista (SP) 

 Companhia Metalúrgica Prada (SP) 

 JBS S.A. (SP) 

 Litografia Valença Ltda. (RJ) 

 Metalgráfica Iguaçu S.A (SP) 

 Metalgráfica Rojek Ltda. (SP) 

 Metalúrgica Mococa (SP) 

 Módulo Embalagens Indústria e Comércio (MG) 

 Nova Lata Beneficiamento e Comércio LTDA. (SP) 

 Renner Hermann S.A. (RS) 

 Rimet Empreendimentos Industriais e Comerciais Ltda. (SP) 

 Silgan White Cap do Brasil Ltda. (SP) 

Entidade gestora PROLATA Reciclagem 

Site http://www.prolata.com.br 

Objetivo/Foco 

 Atuação em parceria com cooperativas de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis;  

 Instalação de pontos de entrega voluntária para recepção dos materiais 
devolvidos pelos usuários;  

 Estruturação de centros de recebimento de forma a viabilizar o recebimento 
de embalagens de aço descartadas em grandes volumes. 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

A implementação das medidas deste Plano de Logística Reversa tem como 
objetivo a criação de sistema consistente que recicle percentuais crescentes de 
embalagens de aço, por meio de parcerias com Poder Público, consumidores, 
catadores, fabricantes e importadores de produtos comercializados em 
embalagens de aço e comerciantes destes produtos. 
 

Para a consecução deste objetivo são propostas a realização e o 
acompanhamento das seguintes metas:  

 (i) reciclagem de 35% das embalagens de aço até o final do ano de 
2015, de 40% das embalagens de aço até o ano de 2019, de 45% das 
embalagens de aço até o ano de 2023, de 50% até o ano de 2027 e de 
60% das embalagens até o ano de 2031; 

 (ii) realização de pelo menos um convênio com representantes do 
Poder Executivo para capacitação de profissionais da rede pública de 
ensino nível fundamental a respeito do papel do consumidor no 
sucesso da implementação do Plano de Logística Reversa das 
embalagens de aço e a importância da reciclagem para a minimização 
dos impactos ambientais negativos da geração de resíduos até 2016; 

 (iii) realização de campanhas educativas, em qualquer meio, para 
alertar sobre o papel do consumidor no sucesso da melhoria do Plano 
de Logística reversa das embalagens de aço e a importância da 
reciclagem para a minimização dos impactos ambientais negativos da 
geração de resíduos até o ano de 2016; 

 (iv) aumentar a capacidade das cooperativas receberem, prensarem e 
triarem embalagens de aço por meio da capacitação e treinamento de 
catadores e compra de equipamentos (meta capacitar no mínimo 20 
cooperativas no Estado até 2015); 

 (v) criar e manter ao menos um Centro Prolata Reciclagem na capital 
do Estado até 2014; 

 (vi) todos os Centros Prolata de Reciclagem se comprometem a 
comprar as embalagens de aço pós-consumo; 

 (vii) os Centros Prolata Reciclagem farão a limpeza adequada das 
embalagens de tinta, tratando de forma ambientalmente adequada os 
resíduos antes de envia-lo à empresa recicladora, quando necessário 
for; e 
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 (viii) atuar, preferencialmente, em parceria com cooperativas ou outras 
associações de catadores de materiais recicláveis, bem como priorizar 
o pagamento às cooperativas, individualmente ou organizadas em 
rede, o melhor preço praticado pelo mercado. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 92% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 2 pontos a serem solucionados. 
Foram propostas 12 metas a serem cumpridas em prazos de até 19 anos. 

Execução do 
Planejado 

O setor apresentou os relatórios dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.   
O Programa iniciou com um diagnóstico de 35 das quais 20 foram selecionadas 
para receberem apoio., porem, o site da PROLATA informa estar apoiando 19 
cooperativas 
O setor ainda não apresentou comprovações para as metas II e VII.  
O Programa de apoio do PROLATA oferece consultoria e assessoria para 
regularização documental da cooperativa, melhoria do processo produtivo e 
doação de EPIs. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O planejamento apresentado respondeu a 92% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 2 pontos a serem solucionados. Foram 

propostas 12 metas a serem cumpridas em prazos de até 19 anos. 

O setor estimula por meio do Sistema proposto a coleta e reciclagem do aço dos 

produtos, utilizando-o em novos produtos siderúrgicos. As embalagens de aço que 

compõem a fração seca dos RSU segregadas preferencialmente por cooperativas e 

associações em centrais de triagem são destinadas com venda direta para siderurgia 

para utilização como matéria prima pelas siderúrgicas através do “Programa Prolata 

Reciclagem” ( PROLATA). 

Avaliação dos resultados do Setor 

O setor apresentou os relatórios dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.   

O PROLATA iniciou suas atividades com um diagnóstico de 35 cooperativas 

avaliando aspectos legais, sociais, infraestrutura, segurança do trabalho, gestão do dia-

a-dia, material coletado e vendido e comercialização e parcerias. Dessas 35 

cooperativas, 20 foram selecionadas para receberem apoio. Porém o site da PROLATA 

informa a presença de 19 cooperativas de 10 municípios que recebem apoio do 

Programa. O PROLATA oferece também consultoria e assessoria para regularização 

documental da cooperativa, melhoria do processo produtivo e doação de EPIs. 

Destacam-se as atividades desenvolvidas pelo Programa PROLATA entre 2013 

e 2016: 
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 Treinamento de 10 cooperativas localizadas em Curitiba e Pinhais; 

 Assessoria para formalização das cooperativas; 

 Acompanhamento quinzenal de consultor regional em 4 cooperativas; 

 Doação de EPIs e treinamento de segurança e saúde para a Cooperativa 

AREPI de Pinhais/PR; 

 Disponibilização de plataforma online para gestão do programa e 

rastreabilidade. Esta ferramenta disponibiliza informações das 

cooperativas participantes e também apresenta relatórios quantitativos de 

material coletado e vendido, atrelados as notas fiscais de comercialização 

entre cooperativas e siderúrgicas. 

Quanto aos resultados quantitativos, o Quadro 395 exibe dados referentes a 

cooperativas que são apoiadas pelo Programa PROLATA. 

Quadro 395: Balando dos resultados de cooperativas apoiadas pelo Programa PROLATA até 
2016. 

Cooperativa 

Início da 
comercializaç

ão com o 
Prolata 

Receita 
com 

PROLAT
A 

Receita 
sem 

PROLAT
A 

Ganho 

Média 
valor 

adicion
al 

Quantidade 
comercializa

da 

ACAT 
Graciosa 

Jul/2015 
R$ 

27.477,3
8 

R$ 
22.932,7

0 

R$ 
4.544,68 

19,8 % 113,84 t 

Natureza 
Livre 

Out/2015 
R$ 

4.446,78 
R$ 

3.616,40 
R$ 

830,38 
23,0 % 24,30 t 

AREPI Jun/2014 
R$ 

64.627,0
2 

R$ 
51.185,2

0 

R$ 
13.441,8

2 
26,26 % 217,64 t 

Rede 
CATAPARAN
Á (mais de 6 
cooperativas 
no período) 

Ago/2014 
R$ 

36.742,5
0 

R$ 
28.681,0

0 

R$ 
8.061,50 

28,11 % 125,58 t 

Fonte: Relatório de desempenho de 2016 do setor de latas de aço. 

De acordo com essas informações, desde o início das atividades com as 

cooperativas até o final de 2016, o Programa PROLATA já auxiliou no retorno de 
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481,36 toneladas de latas de aço para o ciclo produtivo e incrementou o valor médio 

dna receita das cooperativas quanto à venda do aço em 24,29%. 

Além desses resultados, o Programa Prolata também participou do Dia do 

Desafio Paraná, organizado pela FIEP, SINDUSCON-PR e Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Curitiba. Durante o evento, foram recebidas 200 embalagens de aço, 

totalizando 70 kg. 

Pontua-se que no Estado do Paraná, o Programa PROLATA investiu entre 2013 

e 2016 a quantidade de R$ 893.821,04, contemplando desde o diagnóstico das 

cooperativas até a compra de sucata e a plataforma de gestão.  

No 1º Seminário Paranaense de Logística Reversa foi apresentado que foram 

coletados 1.200 t  em aço nas cooperativas, vendidos aproximadamente R$ 300 mil e 

beneficiados mais de 500 cooperados com mais de 1500 pessoas impactadas pelas 

ações do setor. 

O PROLATA destaca a dificuldade em alguns casos de aumentar a capacidade 

das cooperativas devido ao desinteresse em participar devido à exigência de 

segregação de material, ausência de conta bancária e CNPJ entre outros fatores.  

A seguir está a distribuição geográfica (Figura 197) das cooperativas e 

associações participantes do Programa de apoio da PROLATA.  
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Figura 197. Distribuição geográfica das cooperativas e associações que fazem parte do 
Programa de apoio da PROLATA no Paraná. 

13.5.17. Embalagens em Geral 

O Termo de Compromisso tem como objetivo a implantação de Cooperativas de 

2⁰ Grau denominadas “Projeto Central de Valorização de Materiais Recicláveis – 

CVMR”, recebendo para beneficiamento e comercialização das embalagens em geral 

de resíduos triados em cooperativas de 1⁰ em um raio aproximado de 100 km. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor cujo 

compromissário é o ILOG estão dispostos no Quadro 396. 
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Quadro 396: Resumo das informações de logística reversa do setor de embalagens em geral. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 23/09/2016 Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

- Data: - Horizonte de planejamento: 3 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Compromissários ILOG – Instituto de Logística Reversa em nome de seus associados 

Entidade gestora ILOG – Instituto de Logística Reversa 

Site http://ilogpr.com.br/ 

Objetivo/Foco 

O ILOG pretende, representando seus associados, empresas colaboradoras, 

sindicatos de outras categorias e associações, desenvolver e executar 
"CENTRAIS DE VALORIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - (CVMR)" no 
Estado do Paraná. 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

Termo de Compromisso firmado como substituto e ainda com intuito de dar 
continuidade aos TERMOS DE COMPROMISSO PARA RESPONSABILIDADE 
PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS, firmados entre a SEMA e o 
SINDIBEBIDAS/PR em 2015, especialmente quanto à implementação de 
CVMRs, tendo como metas o abaixo estabelecido: 

 Central de Valorização de Materiais Recicláveis de Maringá 

 Central de Valorização de Materiais Recicláveis de Londrina 

 Implementação no Município de Cascavel: 

 Implementação no Município de Francisco Beltrão: 

 Implementação na região dos Campos Gerais: 

 Implementação no Município de Guarapuava: 

 

Avaliação 
planejamento 

Não foi apresentado Plano de Logística Reversa como anexo ao Termo, mas sim 
um planejamento inserido no Termo. Os itens constantes no Termo de 
Compromisso responderam a 52% dos itens mínimos exigidos no Edital de 
Chamamento nº 01/2012, restando 12 itens faltantes 
Foram propostas metas de produtividade para as CVMR de Maringá e Londrina, 
além da implantação de mais 4 CVMRs.  
O foco do programa de implantação da CVMR é a valorização do resíduo 
reciclável coletado pelas cooperativas, afim de gerar renda para os cooperados 
sem intermediários e com maior valor agregado por passar por processos de 
beneficiamento do material.. 

Execução do 
Planejado 

Relatório disponibilizado pela SEMA apenas referente ao ano de 2014, quando o 
setor em questão tinha Termo de Compromisso firmado entre a SEMA e o 
SINDIBEBIDAS. Após a mudança para o ILOG, pois os resultados são 
adicionados ao site do ILOG.  
Foram implantadas as CVMR de Londrina e Maringá. 
O CVMR é uma cooperativa de 2º grau e somente atendendo cooperativas  de 
1º grau  que é implantada no municípios selecionado pelo ILOG 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

Para implantação das CVMRs, o Município e o ILOG firmam acordo no qual o 

município se responsabiliza pelo terreno, barracão, contas de água e luz e a agregação 

de cooperativa. Já o ILOG aporta a infraestrutura, administração e gestão. 

As metas estabelecidas no TC consistem na implantação de 6 CVMRs: 

 Central de Valorização de Materiais Recicláveis de Maringá: 

o Início de atividades julho/2016; 

o Produção no primeiro ano: média de 300 t/mês; 
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o Produção a partir do segundo ano: 400 t/mês. 

 Central de Valorização de Materiais Recicláveis de Londrina: 

o Início de atividades dezembro/2016; 

o Produção no primeiro ano: média de 300t/mês; 

o Produção a partir do segundo ano: 400 t/mês; 

 Implementação no Município de Cascavel: 

o Início das atividades no 1º semestre de 2017; 

o Produção no primeiro ano média de 250 t/mês; 

o Produção a partir do segundo ano: 350 t/mês. 

 Implementação no Município de Francisco Beltrão: 

o Início das atividades no 2º semestre de 2017; 

o Produção no primeiro ano média de 250 t/mês; 

o Produção a partir do segundo ano: 350 t/mês. 

 Implementação na região dos Campos Gerais: 

o Início das atividades no 1º semestre de 2018; 

o Produção no primeiro ano média de 300 t/mês; 

o Produção a partir do segundo ano: 400 t/mês. 

 Implementação no Município de Guarapuava: 

o Início das atividades no 2º semestre de 2019; 

o Produção no primeiro ano média de 250 t/mês; 

o Produção a partir do segundo ano: 350 t/mês. 

 O ILOG publica em seu endereço eletrônico relatórios mensais que informam a 

quantidade de materiais recicláveis retiradas do meio ambiente pelos cooperados. 

A CVMR de Londrina, prevista neste TC, recebeu a cooperação e apoio da 

ABIHPEC a partir de Termo de Cooperação Mútua que será apresentado mais adiante. 

Avaliação dos resultados do Setor 

Em relação às metas estipuladas pelo setor, até o momento foram instaladas 

apenas as CVMR em Maringá e Londrina. As Cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, 

Campos Gerais e Guarapuava ainda não possuem CVMR. 

Em relação aos Sindicatos, Associações e empresas vinculados ao programa 

nas duas CVMRs, tem-se que: 
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 Gestão CVMR Maringá 

Gestão realizada pelo ILOG – Instituto de Logística Reversa, tendo como 

parceiros o SINPACEL – Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná, a 

AFREBRAS – Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, o 

SINDIBEBIDAS-PR - Sindicato das Indústrias de Bebidas do Paraná, o SIMP – 

Sindicato das Indústrias de Mandioca do Paraná e o SIMPEP – Sindicato da Indústria 

de Material Plástico do Estado do Paraná. 

 Gestão CVMR Londrina 

Gestão realizada pela ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, tendo como parceiros o ILOG – Instituto de 

Logística, a ABIPLA – Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e 

Afins e a ABIMAPI – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados. 

Em geral, o total de empresas vinculadas aos Sindicatos e Associações é de 441 

e quanto o total de empresas não vinculadas a Sindicatos ou Associações é de 31. 

 Operação CVMR Maringá 

A CVMR de Maringá é uma iniciativa público-privada firmada entre o Governo do 

Paraná, a Prefeitura de Maringá, o ILOG e 12 cooperativas de catadores que fazem a 

reciclagem de materiais: Coopervidros, Norte, Copmar, Palmeiras, Maringá, Canção, 

Acumar, Acaman, Coreman, Ambiental, Ecológica e Cicla.  

Para a construção e operacionalização das instalações, o Sindibebidas investiu 

R$ 2,5 milhões com a contrapartida da administração municipal em cerca de R$ 650 

mil. 

De acordo com informações do ILOG, na CVMR de Maringá são atendidas as 

cooperativas das Cidades de Sarandi, Mandaguari, Mandaguaçu, Paiçandu, Munhoz 

de Melo e Marialva. 
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No 1º Seminário Paranaense de Logística Reversa foi apresentado pelo ILOG 

detalhes da CVMR de Maringá, apresentados na Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.. A unidade está apresentada na Figura 198. 

 

CVMR Maringá 

Fase 1: Papel/papelão 

 Papelão 

 Misto 

 Branco 

 Longa Vida 

Iniciou as operações em fev/2017 com uma 
equipe de 7 cooperados que recebiam 
material coletado nas cooperativas e 
vendiam às indústrias 

Fase 2: Usina de PET 

 PET 

 PE 

 PP 

Encontra-se em fase final de entrega de 
equipamentos e liberação da Copel. 
Previsão de início: nov/2017. Equipe de 7 
cooperados receberão o material e passarão 
por nova triagem, para assim entrar no 
processo de produção de flakes. 

Quadro 397: CVMR de Maringá em outubro de 2017. 

Fonte: ILOG, 2017 – 1º Seminário Paranaense de LR. 

 

 

Figura 198: CVMR de Maringá. 
Fonte: ILOG, 2017 – 1º Seminário Paranaense de LR. 

 Operação CVMR Londrina 

Regida pelo Acordo Mútuo de Embalagens da ABIHPEC e SINDIBEBIDAS 

gerenciado pelo ILOG conforme já relatado no TC de Embalagens trata-se de uma 

cooperativa de segundo grau que tem por objetivo agregar valor aos materiais 

recicláveis e principalmente eliminar a existência dos atravessadores na cadeia de 
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comercialização dos materiais recicláveis. Nessa central trabalham membros das sete 

(07) cooperativas do município. A central estava operando a um (01) mês no momento 

da visita técnica, e ainda não havia realizado a venda de materiais, pois estava em 

negociação com os compradores.  

A central está equipada com uma linha de tratamento de PET que Para a 

execução do Programa e implantação do CVMR de Londrina, os parceiros firmaram o 

Termo com o Município de Londrina e a CENTRALCOOP – Central de Coleta e 

Comercialização de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Londrina e Região, se 

responsabilizando pela CVMR de Londrina que antes estava regida pelo TC de 

embalagens do ILOG. 

Cabe aos parceiros fomentar ações, investimentos, suporte técnico e 

institucional para a gestão integrada das embalagens (fração seca dos resíduos sólidos 

urbanos ou equiparáveis) voltada para a capacitação e melhoria da CENTRALCOOP. 

O ILOG deve acompanhar e dar apoio aos parceiros na viabilização da implantação da 

CVMR de Londrina, assim como investir no Programa proposto pelo Termo.  

Ainda, conforme informações durante o evento, a CVMR de Londrina tem 

finalidade de agregar valor aos materiais utilizando tecnologias como linha de 

reciclagem polivalente (PET, PE e PP pós-consumo) com produção média de 600 kg/h, 

gerando flakes. O investimento total foi de R$ 3.554.994,00 e a Figura 199 apresenta 

vistas parciais das instalações. 

  

Figura 199: Estrutura da CVMR de Londrina. 
Fonte: ILOG, 2017 – 1º Seminário Paranaense de LR. 
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 Resultados da CVMR Maringá e a CVMR Londrina 

De acordo com os resultados disponibilizados pelo ILOG e apresentados no site, 

em 2017 a CVMR Maringá e a CVMR Londrina processaram juntas 2.259,63 toneladas 

de resíduos que voltaram para o ciclo produtivo, sendo 1.778,8 toneladas na CVMR 

Maringá e 448,13 toneladas na CVMR Londrina. Do Gráfico 100 ao Gráfico 102 são 

detalhados os resultados de 2017 em cada CVMR. 

 

Gráfico 100: Produção de recicláveis de jan/2017 a dez/2017 na CVMR Maringá. 
Fonte: Resultados site ILOG. 

 

Gráfico 101: Produção de PET/Plásticos de out/2017 a dez/2017 na CVMR Maringá. 
Fonte: Resultados site ILOG. 
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Gráfico 102: Produção de recicláveis de jun/2017 a dez/2017 na CVMR Londrina. 
Fonte: Resultados website ILOG. 

A Figura 200 exibe a localização dos Municípios onde há CVMR e também dos 

Municípios onde há coleta e destinação para a CVMR de Maringá. 
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Figura 200. Municípios onde há CVMR e pontos de coleta com apoio realizado pelo ILOG. 

13.5.18. Setor Industrial de Alimentos de Origem Vegetal 

O Termo de Compromisso do Setor Industrial de Alimentos de Origem Vegetal 

do Estado do Paraná propõe a logística reversa do setor direcionada para a 

implantação do sistema de gerenciamento por responsabilidade compartilhada entre os 

fabricantes e importadores e as empresas do ramo. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 398. 
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Quadro 398: Resumo das informações de logística reversa do setor de embalagens de 
alimentos de origem vegetal. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/12/2014 Prazo de validade: 5 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 08/10/2014 Horizonte de planejamento: 10 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 

 SIPCEP - Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria no Estado do 
Paraná 

 SINCABIMA - Sindicato das indústrias de cacau e balas, massas alimentícias 
e biscoitos, de doces e conservas alimentícias do Estado do Paraná 

 SINDUSCAFÉ - Sindicato da Indústria de Torrefação e Moagem de Café, no 
Estado do Paraná 

 SINDITRIGO - Sindicato da Indústria do Trigo do Estado do Paraná 

 34 empresas associadas 
Em janeiro de 2017 ocorreu a constituição do InPAR para representar seus 
associados. 

Entidade gestora InPAR – Instituto Paranaense de Reciclagem 

Site http://inpar.eco.br/ 

Objetivo/Foco 

O InPAR desenvolverá e investirá em projetos que visam capacitar e estruturar 
associações de catadores já existentes, de modo a aumentar a eficiência na 
reciclagem de resíduos de embalagens pós-consumo.  
De acordo com o artigo 2º do Estatuto, são objetivos do InPAR:   

 Defender os interesses de seus associados nos procedimentos de 
logística reversa, nos âmbitos federal e estadual;   

 Desenvolver e dar suporte a projetos e pesquisas que visem concretizar 
a PNRS;   

 Produzir e divulgar informações sobre sistemas, embalagens e 
materiais que venham a minimizar a quantidade de resíduos;   

 Apoiar e desenvolver ações voltadas à educação ambiental;   
 Representar as associadas na adesão aos Acordos Setoriais e Termos 

de Compromisso perante órgãos do Poder Público;   
 Atender às disposições aprovadas pelo Acordo Setorial de 

Embalagens;   
 Colaborar com o setor público e privado no estudo e na solução de 

questões relacionadas à logística reversa de embalagens;   
 Contribuir na implantação de logística reversa de embalagens na 

cadeia produtiva das empresas associadas;   
 Organizar eventos para a difusão da PNRS, com ênfase para logística 

reversa, e  
 Prospectar infraestrutura e recursos financeiros para a área de logística 

reversa.  

Meta Ação 
Informado 
pelo Setor 

Avaliação 

Estabelecimento 
de Comitê Gestor 

Ações de identificação e discussão com 
potenciais parceiros 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Estabelecimento do Comitê Gestor Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Firmar parcerias 
com entidades 

Elaboração de termos de cooperação e 
parceria com elos da cadeia  

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo 

Buscar e contatar parceiros em potencial para 
promover a articulação da cadeia produtiva 

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo 

Estabelecimento dos termos de cooperação 
com os parceiros 

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Promover a 
educação 
ambiental  

Elaboração de material de educação 
ambiental 

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo 

Palestras e treinamentos internos para as 
empresas associadas a fim de promover a 
sensibilização ambiental 

Em andamento 
Parcialmente 
comprovada, 

dentro do 
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prazo 

Elaboração de material específico para a 
empresa sobre materiais adequados 

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Palestras e visitas técnicas para as empresas 
sobre os produtos gerados 

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Cartilha, folder ou informações contidas nos 
manuais de montagem/utilização do produto 

Em andamento 

Parcialmente 
atendida, 
dentro do 

prazo 

Informações sobre as responsabilidades para 
a utilização de sistemas de coleta seletiva 
municipal, PEVs e cooperativas 

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Promover a 
logística reversa 
do setor  

Elaboração do projeto de investimento e 
captação para implementação da LR 

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo. 

Elaboração de manual aplicável sobre 
documentação de receptores de resíduos  

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Implantar o manual nas empresas e 
entidades que processam os resíduos 
passíveis de LR 

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Estruturação em parceria com o poder público 
de sistema eletrônico para registro de dados  

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Implantação do sistema eletrônico no 
processo da LR 

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Utilizar o processo informatizado para 
mensurar quali-quantitativo de materiais 
passíveis de logística reversa 

Pendente 
Não 

atendida, 
fora do prazo 

Buscar junto aos órgãos públicos sobre a 
situação da estruturação de banco de dados 
de empresas receptoras de resíduos pós 
consumo do setor 

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo. 

Estabelecer parcerias prevendo o repasse de 
dados por sistema informatizado 

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo. 

Identificar logística de entrega e traçar rotas 
que facilitem o recolhimento de produtos  

Pendente 
Dentro do 

prazo 

Divulgar a LR ao setor por material 
informativo e meios eletrônicos  

Em andamento 
Comprovada, 

dentro do 
prazo. 

Publicação de relatório anual com resultados 
da LR implantada  

Concluída 
Atendida e 

comprovada 

Discussão sobre procedimentos que 
fortaleçam a Indústria e Comércio para 
incentivar o setor 

Em andamento 

Atendida e 
comprovada, 

dentro do 
prazo. 

Avaliação 
planejamento: 

O planejamento apresentado respondeu a 60% dos itens mínimos exigidos no 
Edital de Chamamento nº 01/2012. Foram dispostos 14 objetivos e metas 
subsequentes a serem cumpridas em prazos de até 120 meses.  
As propostas apresentadas pelo setor de alimentos de origem vegetal em 
relação à logística reversa não envolvem diretamente metas quantitativas e 
qualitativas da destinação de resíduos pós consumo do setor em questão. 
Estabelece ações para o fortalecimento da gestão com de atividades de suporte 
para as empresas 
As metas estipuladas dentro dos objetivos não apresentam mensuração 
adequada ou mesmo são de difícil avaliação, o que torna complexo o 
acompanhamento e avaliação do desempenho da execução do planejamento.  
O diagnóstico apresentado se propôs a mensurar os resíduos gerados no pré-
consumo, ou seja, no processo produtivo da indústria, e também no pós-
consumo, porém, nenhum dos dois foi efetivo 
O planejamento se concentra em respeitar a destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos gerados no pós-consumo. 
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Execução do 
Planejado 

Foi apresentado relatório de prestação de contas em fevereiro de 2017 referente 
ao ano de 2016, com as metas concluídas, em andamento e pendentes.  
Também foi apresentado um segundo planejamento intitulado “Planejamento 
Estratégico” contendo novos objetivos, metas e ações complementares ao 
planejamento apresentado no Plano de Logística Reversa, incluindo compras de 
equipamentos para cooperativas e associações de catadores.  
Não há dados apresentando o recolhimento e destinação final ambientalmente 
adequada de embalagens do setor no pós-consumo. 
 

Avaliação do Termo de Compromisso: 

O planejamento apresentado respondeu a 60% dos itens mínimos exigidos no 

Edital de Chamamento nº 01/2012. Foram apresentados 14 objetivos, os quais foram 

desdobrados em 23 ações e subsequentes 44 metas a serem cumpridas em prazos de 

até 120 meses.  

As propostas apresentadas pelo setor de alimentos de origem vegetal em 

relação à logística reversa não definem metas quantitativas e qualitativas da destinação 

de resíduos pós consumo do setor em questão 

O Plano objetiva o fortalecimento da gestão das empresas com atividades de 

suporte para as empresas, como elaboração de cartilhas, divulgação de informações 

pertinentes ao assunto, aproximação de empresas do setor de manejo de resíduos, 

criação de comitê gestor e demais atividades de educação ambiental nas empresas, 

por exemplo.  

As metas estipuladas dentro dos objetivos não apresentam mensuração 

adequada ou mesmo são de difícil avaliação, o que torna complexo o 

acompanhamento e avaliação do desempenho da execução do planejamento.  

O diagnóstico apresentado se propôs a mensurar os resíduos gerados no pré-

consumo, ou seja, no processo produtivo da indústria, e também no pós-consumo. 

Porém, nenhum dos dois foi efetivo, uma vez que a parcela de resposta foi de 16,3% 

do total de associados, e os resíduos pós-consumo foram estimados associados como 

capacidade produtiva, não sendo apresentado em quantidades ou massa de 

embalagens por período. 

O planejamento tem como foco respeitar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos gerados no pós-consumo. 



  

 

1129 

 
1129 

Foi criado pelo Instituto Paranaense de Reciclagem – InPAR com apoio da Fiep 

–  e o “Programa Bom Exemplo Floresce” para promover a adequação das empresas 

do setor de alimentos à Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o propósito de 

minimizar os impactos de suas atividades ao meio ambiente. O InPAR deve auxiliar as 

empresas a cumprirem o Programa de Logística Reversa. Sua constituição pretende 

garantir o correto encaminhamento aos produtos e embalagens pós-consumo. 

Depois de sua criação, o SINDICARNES – Sindicato da Indústria de Carnes e 

Derivados no Estado do Paraná e o SINDIAVIPAR – Sindicato das Indústrias de 

Produtos Avícolas do Estado do Paraná também se associaram ao InPAR. 

A fase inicial e o desenvolvimento do projeto de criação do InPAR, criador do 

“Programa Bom Exemplo Floresce”, foram realizados pelo comitê de logística reversa 

de alimentos. O lançamento do InPAR foi realizado em julho de 2017 com o objetivo de 

operacionalizar um Sistema Estadual de LR de produtos e embalagens pós-consumo 

com o propósito de atender as determinações impostas pela legislação vigente nos 

âmbitos estadual e federal. Além disso, foi realizada pelo setor um diagnóstico parcial 

de cooperativas de catadores, disponibilizado no relatório de 2016, conforme Figura 

201. 

 

Figura 201: Localização de cooperativas diagnosticadas pelo setor no Paraná. 
Fonte: INPAR, 2017 - 1º Seminário Paranaense de LR e Relatório do Setor de 2016. 
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Avaliação dos resultados do Setor 

O Setor apresentou relatório em fevereiro de 2017 referente ao ano de 2016, 

com as metas concluídas, em andamento e pendentes.  

Também foi apresentado um segundo planejamento intitulado “Planejamento 

Estratégico” contendo novos objetivos, metas e ações complementares ao 

planejamento apresentado no Plano de Logística Reversa, incluindo compras de 

equipamentos para cooperativas e associações de catadores.  

Não há dados apresentando o recolhimento e destinação final ambientalmente 

adequada de embalagens do setor no pós-consumo. 

 As Metas do Planos de Logística Reversa cumpridas: 

 Criar o comitê gestor da logística reversa da cadeia produtiva do Setor de 

Alimentos de Origem Vegetal no Paraná; 

 Elaboração de material específico para a empresa focando a utilização de 

materiais recicláveis, reutilizáveis e passíveis de logística reversa; 

 Relatório anual descrevendo as ações e resultados obtidos com o 

processo de logística reversa implantada; 

 Identificação e promoção de parcerias com os demais elos da cadeira 

(fornecedores de insumo, fabricantes/importadores, comércio varejista e 

setor público); 

 Estruturação de Associações Piloto.  

O Setor se propõe a investir e estruturar associações de catadores piloto. De 

acordo com o diagnóstico, os municípios de São José dos Pinhais e de Colombo são 

os mais propensos a receberem os primeiros investimentos nesta modalidade. O 

investimento não foi concretizado em 2017 por falta de recursos.  

Visando atender de maneira igualitária os municípios pequenos e médios do 

interior do Estado, está previsto para 2018 o lançamento de um Edital para a captação 
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de projetos de logística reversa. Este tipo de instrumento é vantajoso para o InPAR 

pois permitirá escolher os locais de investimento com maior custo benefício. 

O setor apresentou ainda participação e criação de outas ações para fortalecer a 

logística reversa do setor: 

 Dia do Desafio Ambiental – Iniciativa do Comitê Gestor de Logística 

Reversa da Construção Civil, é uma campanha de coleta de diversas 

tipologias de resíduos sólidos. Em 2017, o evento, patrocinado pelo 

InPAR, foi realizado em Curitiba e recolheu mais de 15 toneladas de 

resíduos, sendo aproximadamente duas toneladas de embalagens, qual 

foram destinados à Associação de Catadores de Corbélia (Curitiba/PR). A 

expectativa é levar este evento para outras regiões do estado em 2018. 

 Projeto Elos da Sustentabilidade – Em 2017, o multipremiado Projeto Elos 

da Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Largo entrou em 

sua segunda fase, onde objetivava a construção de uma associação de 

catadores modelo que congregariam duas associações primárias do 

município. O InPAR apoiou o projeto quando submetido ao Edital do 

Fundo Sócio Ambiental da Caixa Econômica Federal, porém, o projeto 

não foi contemplado.  Com o resultado negativo, o projeto sofrerá 

mudanças para o ano de 2018 e o InPAR reavaliará sua participação.  

 Projeto de Educação Ambiental em Panificadoras – O setor da 

panificação é representado no InPAR pelo Sindicato da Indústria de 

Panificação e Confeitaria no Estado do Paraná (SIPCEP). As 

panificadoras são importantes para o Instituto pois, além de possuírem 

uma grande capilaridade, possuem uma interação direta com o 

consumidor final. Diante disso, está previsto para 2018 o início de 

campanhas de educação ambiental aplicada às panificadoras.  

Os participantes do setor informam que há dificuldade em chamar todos os elos 

da cadeia, necessitando de um prazo maior e sensibilização dos órgãos fiscalizadores 

e consumidor final. O setor destaca a necessidade do IAP e da SEMA/PR de 

acompanhar o processo em prol de gerar força para a inserção dos elos no processo e 
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que as principais ações práticas dependem da efetivação do Comitê Gestor que é 

fundamental para a continuidade das ações e de investimentos do setor. 

13.5.19. Setor de Embalagens de Bebidas  

O Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de 

Embalagens de Bebidas propõe executar o “Programa Ecogesto – Uma atitude 

sustentável” das empresas representadas pela Associação Brasileira de Bebidas - 

Abrabe. O Programa tem como finalidade o fortalecimento gerencial, administrativo, 

operacional e associativo das cooperativas, associações e redes de catadores de 

materiais recicláveis, acordando com a PNRS para atender o sistema de logística 

reversa de embalagens em geral e valorização social.  

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor está 

apresentado no Quadro 399. 

Quadro 399: Resumo das informações de logística reversa do setor de embalagens de 
bebidas. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 15/05/2017 Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 16/02/2017 Horizonte de planejamento: 4 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas 

Entidade gestora ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas 

Site http://www.abrabe.org.br/responsabilidade-social/ecogesto/ 

Objetivo/Foco 
A ABRABE atua por meio do Projeto ECOGESTO, o qual contempla ações e 
investimentos junto às associações e cooperativas de catadores. 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

O setor é regido pelo Acordo setorial nacional, firmado em 25 de novembro de 
2015, que traz como meta para todo o setor de embalagens a redução de no 
mínimo 22% das embalagens dispostas em aterro, até 2018, representando no 
mínimo a média de 3815,081 t/dia que deverá ser aferida mensalmente. 
As metas quantitativas têm por objetivo elevar a capacidade produtiva da 
Associação Curitiba Mais Limpa e da Cooperativa Associar em 10% no período 
de doze (12) meses da assinatura do Termo de Compromisso. As metas 
deverão ser progressivas e revisadas ao final dos quatro (04) anos planejados 
no PLR, considerando alguns fatores: principais demandas do Paraná; 
solicitação de outros Estados; cumprimento das metas do Acordo Setorial 
Nacional e o cenário político e econômico do país.  
 
Cronograma:  
1. Avaliação Proposta SEMA: 12/2012-02/2017 
2. Assinatura Termo de Compromisso SEMA: 02/2017 
3. Convênio Associação Associar: 12/2016-01/2017 
4. Doação EPI´s e treinamento (Associar): 02/2017 
5. Doação de equipamentos (Associar): 02-04-2017 
6. Associação Curitiba Mais Limpa - Protocolo de Intenções: 12/2016 
7. Regularização Documental Associação Curitiba Mais Limpa e assinatura do 
Convênio: 12/2016-06/2017 
8. Doação EPI´s (Associação Curitiba Mais Limpa): 04/2017 
9. Doação de equipamentos (Associação Curitiba Mais Limpa): 06-08/2017 
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10. Ações voltadas para Educação ambiental - Associar e Associação Curitiba 
Mais Limpa: 06/2017 
11. Relatórios de execução: bimestral a partir de fevereiro/2017 
 
As metas para 2018, 2019 e 2020 dependem da avaliação e planejamento do 
último ano executado. 
O plano de investimentos é: 
2017 -  R$ 185.008,00 
2018 -  acréscimo de 3% sobre o valor a ser investido em 2017; 
2019 -  acréscimo de 4% sobre o valor a ser investido em 2017; 
2020 - acréscimo de 5% sobre o valor a ser investido em 2017; 

Avaliação 
planejamento: 

O Plano de Logística Reversa apresentado respondeu a 40% dos itens mínimos 
exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 15 itens faltantes. Não 
há menção de atividades e investimentos por parte das empresas associadas à 
ABRABE para cumprimento das atividades. 
A ABRABE focou seu planejamento no auxílio de associações e cooperativas 
para aumento de produtividade. 

Execução do 
Planejado 

O setor não possui relatórios de desempenho quanto a execução do Termo de 
Compromisso.  

Avaliação do Termo de Compromisso 

A logística reversa é realizada por meio da triagem (separação dos materiais 

recicláveis para destinação correta) e a classificação dos materiais. Devem ser 

realizadas avaliações e monitoramento de funcionamento das ações do Ecogesto 

dentro das entidades beneficiadas, por meio de relatórios trimestrais por consultoria 

técnica contratada pela Abrabe para a Sema. 

O “Programa Ecogesto – Uma atitude sustentável” está inserido nos processos 

de triagem e classificação de materiais da logística reversa e deve seguir etapas 

previamente definidas: 

 Definição dos empreendimentos de catadores que serão contemplados; 

 Diagnóstico socioeconômico e ambiental dos empreendimentos; 

 Construção de Plano de Ação para cada empreendimento beneficiário; 

 Investimentos nas cooperativas; 

 Coordenação e monitoramento dos resultados do Programa. 

As metas têm por objetivo elevar a capacidade produtiva da Associação Curitiba 

Mais Limpa e da Cooperativa Associar em 10% no período de doze (12) meses da 

assinatura do Termo de Compromisso (prazo já decorrido). As metas deverão ser 

progressivas e revisadas ao final dos quatro (04) anos, considerando alguns fatores: 
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principais demandas do Paraná; solicitação de outros Estados; cumprimento das metas 

do Acordo Setorial Nacional e o cenário político e econômico do país.  

Avaliação dos resultados do Setor 

O setor não apresentou relatório de desempenho, bem como não estabeleceu 

prazo e formas de prestação de informações para demonstração do adimplemento das 

obrigações previstas no Termo de Compromisso. 

As informações obtidas foram através de apresentação da ABRABE no 1º 

Seminário Paranaense de Logística Reversa, a qual relatou que  foram identificadas 76 

unidades de triagem (na maioria associações e cooperativas de catadores) localizadas 

em 20 municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Entre elas, 27 foram 

consideradas irregulares para implantação do Projeto por sua documentação ou 

estrutura; 35 já são contempladas com outras ações de empresas sob termos ou 

acordos de embalagens e 14 entidades foram consideradas aptas.  

Foi ainda divulgado a situação de apoio a duas cooperativas conforme 

informações apresentadas na Quadro 400. 

Quadro 400: Situação atual das entidades envolvidas nas metas do Setor de Embalagens de 
Bebidas. 

SITUAÇÃO ATUAL DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 COOPERATIVA 
ASSOCIAR 

ASSOCIAÇÃO CURITIBA 
MAIS LIMPA 

Número de associados 
ou cooperados 

75 associados; 

17 barracões (7 aptos) 
15 associados 

Volume comercializado 117 t/mês 30 t/mês 

Características 

- A sede é a única 
unidade de triagem 

habilitada, mas assim 
como as outras, não 

possui equipamentos nem 
mesa de separação 

- Já possui processo de 
formalização iniciado, mas 

precisa de auxílio para 
continuar (taxas, 
adequação para 

incêndios, licenciamento, 
CNPJ) 

 

- Possui barracão 
alugado, mas sem 
máquinas e EPIs. 

Fonte: ABRABE, 2017 – 1º Seminário Paranaense de LR e Anexo do TC.  
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13.5.20. Setor Industrial de Embalagens de Papel 

O Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de 

Embalagens de Papel tem por objeto a execução do Plano de Logística Reversa e 

Responsabilidade Pós-Consumo de resíduos do setor. O Sistema deve fomentar 

campanhas de incentivo à separação de embalagens para coleta seletiva, que 

posteriormente são enviadas às Centrais de Valorização de Materiais Recicláveis, onde 

são segregadas, prensadas, enfardadas e armazenadas, possibilitando sua 

comercialização por empresas recicladoras. 

O resumo das atividades referentes à logística reversa do setor estão dispostos 

no Quadro 401. 

Quadro 401: Resumo das informações de logística reversa do Setor Industrial de Embalagens 
Papel. 

Termo de 
compromisso: 

Sim Data: 02/05/2017 Prazo de validade: 4 anos 

Plano de 
Logística 
Reversa 

Sim Data: 20/12/2016 Horizonte de planejamento: 2 anos 

Compromitente Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 

Compromissários 
SINPACEL – Sindicato das Indústrias de papel, celulose e pasta de madeira para 
papel, papelão e de artefatos de papel e papelão do Estado do Paraná 

Entidade gestora 

Sindicato e empresas associadas: 
SINPACEL – Sindicato das Indústrias de papel, celulose e pasta de madeira para 
papel, papelão e de artefatos de papel e papelão do Estado do Paraná 
48 empresas associadas, sendo: 
1.  Arauco do Brasil S/A. 
2.  Arpeco S/A - Artefatos de Papel. 
3.  Auto Adesivos Paraná Ltda. – Colacril. 
4.  BO Paper Brasil Indústria de Papéis Ltda. 
5.  Bras-Onda Papelão Ondulado Ltda. 
6.  Catre Pack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. 
7.  Cartosul Fabricação de Artefatos de Papelão Ltda. 
8.  Cocelpa Cia. de Celulose e Papel do Paraná. 
9.  Curipel Embalagens Ltda. 
10. Ecoplan S/A 

11. Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda. 
12. Embalog Fabricação de Embalagens Ltda. 
13. Embrart Indústria de Embalagens e Artefatos de Papel Ltda. 
14. Estrela Indústria de Papel Ltda. 
15. Fábrica de Papel e Papelão N. S. da Penha S/A. 
16. Huhtamaki do Brasil Ltda. 
17. H.W. Caixas de Papelão Ltda. 
18. Ibema Cia. Brasileira de Papel. 
19. Iberkraft Indústria de Papel e Celulose Ltda. 
20. Iguaçu Celulose, Papel S/A. 
21. Indústria de Papelão Horlle Ltda. 
22. Ibersul Indústria de Papel e Celulose Ltda.   
23. Induspel Embalagens e Artefatos de Papel Ltda. 
24. Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. – Climapel. 
25. Indústrias de Papel e Papelão Simone Ltda. 
26. Insam - Indústria de Madeiras Santa Maria Ltda 

27. Klabin S/A. 
28. Mili S/A. 
29. Pinho Past Ltda. 
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30. Piquiri Ind. e Com. de Papéis Ltda. 
31. Portopel Indústria de Papelão Ltda. 
32. Pisa Indústria de Papéis Ltda. 
33. Rio Bonito Embalagens Ltda   
34. Relevo Artefatos de Papel Ltda.   
35. Salto Paraíso Papéis e Artefatos Ltda. 
36. São Gabriel Papéis Ltda. 
37. Santa Clara Indústria de Pasta e Papel Ltda. 
38. Santa Maria Cia. de Papel e Celulose.   
39. Sengés Papel e Celulose Ltda. 
40. Sepac - Serrados e Pasta de Celulose Ltda. 
41. SIG Combibloc do Brasil Ltda. 
42. Sonoco do Brasil Ltda. 
43. Technocoat Ltda. 
44. Tera Indústria de Papéis Eireli   
45. Tetra Pak Ltda. 
46. Trenier Gráfica e Ind. De Artefatos de Papel Ltda. 
47. Trombini Embalagens S/A. 
48. Trópicos Industrial e Comercial Ltda. 

Site http://www.sinpacel.org.br/logistica-reversa.php 

Objetivo/Foco 
Atuação em rede com outros setores e instituições, como ILOG, SECOVIPR, 
Colégio Estadual do Paraná, SANEPAR e SINQFAR, afim de mobilizar a 
recuperação dos resíduos pós consumo do setor em questão. 

Objetivos do 
Plano de 
Logística 
Reversa 

1. Criar o comitê gestor da logística reversa da cadeia produtiva do Setor 
de Celulose, Papel, Embalagens e Artefatos do Estado do Paraná; 

2. Identificar e promover parcerias com os demais elos da cadeia 
(fornecedores de insumo, fabricantes/importadores, comércio atacadista 
de materiais recicláveis, comércio varejista, recicladores, cooperativas 
de catadores, aparistas e setor público) para a promoção da logística 
reversa, com base no princípio da responsabilidade compartilhada; 

3. Identificar e descrever principais fontes de captação de recursos para 
implementação da Logística Reversa; 

4. Promover a Sensibilização e educação ambiental com os associados; 
5. Promover a Sensibilização e educação ambiental no Estado do Paraná 

em parceria com a SEMA; 
6. Manutenção da Parceria com o Instituto de Logística Reversa – ILOG 

(Antes denominado “Projeto CVMR – Sindibebidas”); 
7. Parceria com a Sanepar, para a ampliação do Projeto “Se Ligue Nessa 

Ideia! Sem Óleo na Rede”; 
8. Apoio ao Projeto CEP Sustentável, em parceria com o Colégio Estadual 

do Paraná e SEMA; 
9. Apoio ao Projeto: Descarte de Resíduos de Medicamentos Domiciliares; 
10. Buscar aproximação com outros setores/logísticas reversas; 
11. Repassar as informações sobre as atividades desenvolvidas anualmente 

do processo de logística reversa. 

Avaliação 
planejamento 

O planejamento apresentado pelo setor cumpriu com 80% dos itens mínimos 
exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012, restando 5 pontos a serem 
solucionados.  
Setor apresenta metas de atuação com outros setores e entidades, como: 

 Atuar em parceria com SECOVI-PR na distribuição de cartazes 
informativos em condomínios;  

 Atuar em conjunto com o ILOG com aporte financeiro às CVMRs para a 
recuperação prevista de 1750 t/mês de material passível de reciclagem; 

 Provimento de material de divulgação para o projeto da SANEPAR: “Se 
Ligue Nessa Ideia! Sem Óleo na Rede”; 

 Aquisições de lixeiras e criação de uma “Estação da Sustentabilidade” 
para o Colégio Estadual do Paraná; 

 Criação de modelo e doação de caixas receptoras para o Programa 
Descarte Inteligente do SINQFAR; 

Execução do 
Planejado 

Termo de compromisso firmado em 2017 e ainda não possui relatório de 
desempenho apresentado à SEMA.  
Pelo observado no planejamento do setor e pelos resultados do SINQFAR, o 
SINPACEL efetuou a proposta de parceria com o setor farmacêutico para 
desenvolver e doar as caixas receptoras de medicamentos em desuso (ponto de 
entrega voluntária – PEV); 
Pelos resultados do ILOG, até 2017 o setor mantinha parceria com a CVMR de 
Maringá. Não há informações sobre 2018.  

http://www.sinpacel.org.br/logistica-reversa.php
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Os demais resultados não puderem ser avaliados. 

Avaliação do Termo de Compromisso 

O setor cumpriu com 80% dos itens exigidos no Edital de Chamamento, sendo 

os itens faltantes referentes a participação dos órgãos públicos em alguma etapa da 

logística reversa caso existente, mecanismos de divulgação, orientações quanto a 

certificação de destinaão final e viabilidade de aproveitamento dos resíduos gerados, 

bem como o formato adotado para resoluções de conflitos nas esfetas do executivo 

Estadual e municipal. 

Destaca-se que o setor apresentou a participação do poder público quanto aos 

resíduos pré-consumo (processo produtivo) ao contrário do exigido no Edital para os 

resíduos pós-consumo. 

O setor optou por focar em metas compartilhas com outros setores, como 

investimentos conjuntos nos Centros de Valorização de Materiais Recicláveis e ações 

voltadas a aperfeiçoar o processo de coleta e destinação adequada de outros resíduos, 

como medicamentos em desuso, por exemplo. 

Avaliação dos resultados do Setor 

Assim como exposto nos resultados de outros setores, o Setor atua com apoio 

na CVMR em Maringá em parceria com o ILOG e em conjunto com o SINQFAR no 

desenvolvimento e entrega de caixas (PEVs) de recebimento de medicamentos em 

desuso. Outros resultados não foram encontrados, pois o Setor teve o Termo de 

Compromisso assinado em maio de 2017 pela SINPACEL e ainda não possui relatório 

publicado. 

A Figura 202 mostra a localização dos municípios onde o SINPACEL atua por 

meio de parceria em relação à logística reversa. 
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Figura 202. Localização dos Municípios onde há atuação do SINPACEL quanto à 
logística reversa. 

13.5.21. Tetra Pak 

O Tetra Pak Ltda possui um programa de logística reversa para embalagens 

longa vida no Paraná, o qual abrange o mapeamento e visita de iniciativas de 

reciclagem, a cessão de equipamentos em comodato, a capacitação em produtividade 

à cooperativas e associações, a cessão de big bags, cessão de placas e telhas 

recicladas, cessão de pontos de entrega voluntária, impressão de folhetos para 

conscientização sobre coleta seletiva, entre outras iniciativas. O programa, 

apresentado no site da Tetra Pak, se chama “Paraná e Tetra Pak em Ação” e visa o 
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escoamento sustentável das embalagens longa vida pós-consumo em conexão com a 

PNRS e com o Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de 

Embalagens em Geral de 2015.  

A atividade de mapeamento e visitas de locais que trabalham com materiais 

recicláveis em diversas cidades do Estado do Paraná, tem como um dos propósitos a 

orientação quanto a existência da reciclagem das embalagens longa vida, bem como 

ao correto manuseio, processamento e destinação desses resíduos até a indústria 

recicladora, afim de garantir que os resíduos pós-consumo cheguem até as indústrias 

recicladoras. Outros objetivos dessa atividade também são enunciados pela Tetra Pak: 

 Catalogação de iniciativas de coleta seletiva (centros de triagem, 
comércios de materiais recicláveis ou pontos de recebimento de materiais 
recicláveis); 

 Reconhecimento das demandas das iniciativas de coleta seletiva e a 
identificação das possibilidades de participação nos programas da Tetra 
Pak; 

 Facilitação do escoamento de embalagens pós-consumo triadas pelas 
iniciativas de coleta seletiva até as indústrias recicladoras; 

 Aproximação e  comunicação entre cooperativas, associações, comércios 
de recicláveis, indústrias recicladoras e agentes públicos, e 

 Auxílio à divulgação e promoção dos programas de coleta seletiva 
municipais existentes. 

Em 2017, mais de 550 locais foram visitados no Estado, abrangendo mais de 

170 municípios. O histórico de visitas desde 2010 até 2017 está na Quadro 402. 

Quadro 402: Número anual de visitas e municípios visitados no Paraná. 

Ano 
Número de visitas 

realizadas no Paraná 
Números de municípios 

visitados no Paraná 

2010 907 66 

2011 734 80 

2012 770 108 

2013 487 116 

2014 448 117 

2015 870 151 

2016 825 163 

2017 554 174 

Fonte: Relatório de Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens Tetra Pak, 2017. 
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As embalagens longa vida pós-consumo são aproveitadas por diversas cadeias 

de reciclagem no Paraná, contudo a Tetra Pak homologou apenas 3 indústrias 

recicladoras no Estado, as quais efetivamente aproveitam todos os recursos presentes 

nestes resíduos. A empresa cita em seu Relatório de 2017 o histórico do volume 

reciclado de embalagens longa vida recicladas provenientes do Estado do Paraná. 

Pontua-se que, segundo a empresa, a partir de 2015 o método de cálculo foi atualizado 

e aprimorado, devendo ser tomado como base de comparação para o 

acompanhamento das ações do Programa. O Quadro 404 exibe a relação enunciada. 

Quadro 403: Dados de reciclagem de embalagens londa vida no Estado do Paraná. 

Ano 

Volume reciclado 
de embalagem 

longa vida 
proveniente do PR 

(kg) 

População 
estimada do PR 

(IBGE) 

Volume anual 
reciclado 

(kg/habitantes do 
PR) 

2007 3.522.000 10.441.872 0,34 

2009 4.099.000 10.636.065 0,39 

2011 5.813.000 10.820.421 0,54 

2013 8.512.000 10.997.465 0,77 

2015 7.849.000 11.163.018 0,70 

2016 9.215.744 11.242.720 0,82 

2017 8.168.690 11.368.462 0,72 

Fonte: Relatório de Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens Tetra Pak, 2017. 

 Salienta-se que a reciclagem de embalagens da Tetra Pak é influenciada pelo 

mercado de reciclagem de papelão e outras aparas celulósicas.  

A Tetra Pak afirma que continuará garantindo o escoamento das embalagens 

longa vida pós consumo, buscando o aumento da reciclagem e a educação ambiental 

da população sobre a coleta seletiva e sua importância. A empresa ressalta que suas 

ações não são suficientes e dependem da efetiva participação de outros atores da 

responsabilidade compartilhada, como consumidores, governos, comerciantes de 

produtos Tetra Pak, centrais de triagens, associações de catadores, iniciativas de 

coleta seletiva, indústrias recicladoras, entre outros. 
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13.5.22. SIG Combibloc 

A SIG Combibloc, empresa suíça de fabricação de embalagens longa vida que 

tem suas operações no Brasil na Cidade de Campo Largo/PR, possui programas 

relacionados à logística reversa implantados no Paraná.  

A indústria iniciou suas atividades em 2011 e em 2012 foi iniciado um projeto 

para promover melhores condições de reciclagem em Campo Largo. A empresa, em 

parceria com o setor público, deu suporte para a construção de um novo local para 

triagem de resíduos reciclagens, contemplando novos equipamentos, uniformes e 

equipamentos de proteção individual. Entre 2012 e 2016, a receita para os cooperados 

triplicou e o volume médio de material reciclável coletado pela cooperativa aumentou 

21% (CORPORATE RESPONSABILITY REPORT, 2016). 

Em matéria publicada pela Revista Laticíneos (2013) as ações no Paraná em 

2012 além de contemplarem a Cidade de Campo Largo, também envolveram a Cidade 

de Cruzeiro do Oeste. Entre as ações para ambas as Cidades têm a doação de 

cartilhas de educação ambiental e equipamentos, capacitações em parceria com o 

CEMPRE, além do suporte aos municípios com a instalação de PEVs e distribuição de 

sacos retornáveis para a população. 

Além desses projetos, a empresa possui o Projeto Casa So+ma, executado 

inicialmente na Cidade de São Paulo em Grajaú e em Capão Redondo. No Paraná, 

este projeto está sendo implantado na Cidade de Curitiba, na Cidade Industrial (CIC). 

Conforme contato com a equipe da Casa So+ma de Curitiba, as pessoas se 

cadastram, recebem um cartão fidelidade, entregam os resíduos recicláveis na Casa 

So+ma, com isso acumulam pontos e posteriormente podem troca-los por 

recompensas, como alimentos, por exemplo. Todo o resíduo coletado é levado para 

uma cooperativa específica que finaliza o processo de separação, triagem e venda. 

Destaca-se que a cooperativa vinculada fica também responsável por gerenciar as 

atividades da Casa e os resíduos admitidos são àqueles passíveis de aproveitamento 

pela cooperativa.  

Em Curitiba a parceria está sendo firmada com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e a intenção é transformar as Estações de Sustentabilidade já existentes na 
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Cidade em espaços da So+ma, podendo beneficiar pessoas de diversas localidades da 

Cidade. 

13.5.23. Termo de Cooperação Mutua – ABIPHEC, ABIPLA, ABIMAPI e 
SINDIBEBIDAS 

Assinado em fevereiro de 2015 o Termo de Cooperação Mutua entre  ILOG, 

ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos, ABIPLA – Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e 

afins, ABIMAPI – Associação Brasileira de Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias 

e Pão & Bolo Industrializados e o SINDIBEBIDAS-PR – Sindicato das Indústrias de 

Cerveja de Alta e Baixa Fermentação, da Cerveja e Bebidas em Geral, do Vinho e 

Águas Minerais do Estado do Paraná. 

O apoio da ABIHPEC ao ILOG é para que através se seu Programa de 

Responsabilidade Pós-Consumo de Embalagens “Dê a Mão para o Futuro: 

Reciclagem, Trabalho e Renda” na implantação do CVMR de Londrina apresentada 

anteriormente no Termo de Compromisso do setor de Embalagens em Geral. 

13.5.24. Acordo Setorial Nacional de Embalagens em Geral 

Em paralelo às ações dos setores que possuem Termo de Compromisso 

assinado com o Estado do Paraná existem ações da Coalizaão Nacional de 

Embalagens em Geral que atuam conforme o Acordo Setorial Nacional de Embalagens 

em Geral, assinado em 25/11/2015. O Acordo estabelece as responsabilidades das 

industrias, distribuidores e comércio de embalagens e de produtos embalados, e tem 

como objetivo garantir a destinação final adequada de embalagens em geral as 

indústrias produtoras de embalagens, de produtos embalados, os distribuidores e 

comércio de embalagens e de produtos embalados. 

A implementação das medidas do Sistema de Logística Reversa tem como 

objetivos e metas (i) criação de sistema estruturante consistente nas ações de 

benfeitorias, melhorias de estrutura e equipamentos, observados os compromissos e 

cronogramas contidos no Anexo V, para que (ii) as ações conjuntas das Empresas e 

demais agentes da cadeia de responsabilidade compartilhada possam propiciar a 

redução de no mínimo 22% das Embalagens dispostas em aterro, até 2018, o que 
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corresponde ao acréscimo da taxa de recuperação da fração seca em 20%, 

representando no mínimo a média de 3.815,08 t/dia que deve ser aferida mensalmente. 

Essa meta de destinação final de embalagens em geral deve ocorrer com o 

apoio a cooperativas e associações de catadores com investimentos em capacitação, 

fornecimento de instalações e equipamentos, reciclagem do material triado em 

cooperativas e associações de catadores, campanhas de divulgação, de educação 

ambiental e implantação de PEV’s. Para cada estado foram estabelecidos o número de 

associações e cooperativas que devem ser atendidas até 2018 para cada “Cidade da 

Copa”. 

Conforme Relatório Técnico da Fase 1 do Acordo Setorial de Embalagens em 

Geral, o setor já atuou em 74 cidades no Estado do Paraná desenvolvendo diversas 

ações com cooperativas, associações e PEVs. Adiciona-se ainda outras 4 cidades não 

constantes na lista do Relatório e que setores de embalagens de resíduos não 

perigosos trabalham ou já desenvolveram trabalhos no Estado do Paraná por meio do 

Termo de Compromisso, totalizando 78 cidades impactadas pelo setor de Embalagens 

em Geral no Estado. Abaixo segue o resumo dos resultados entre 2012 e 2017 no 

Estado do Paraná de acordo com o Relatório Técnico da Fase 1: 

 Número  de  Cooperativas  apoiadas pela Coalizão no PR até 2017 

Cidade Sede: 16 

RM e RIDE: 19 

Ex-Sede: 70 

Total: 105 

 Número de Ações em Cooperativas e Associações de Catadores apoiadas pela 
Coalizão no Estado do PR - Fase 1 

Cidade Sede: 75 

RM e RIDE: 64 

Ex-Sede: 321 

Total: 460 

 Número de PEV do Sistema de Logística Reversa no Estado do Paraná. 

Cidade Sede: 11 

RM e RIDE: 2 

Ex-Sede: 13 

Total: 26 
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 Número de Ações em PEV do Sistema de Logística Reversa no Estado do 
Paraná 

Cidade Sede: 62 

RM e RIDE: 9 

Ex-Sede: 18 

Total: 89 

Tanto o Relatório quanto demais informações a respeito da atuação da 

Coalização de Embalagens em Geral estão disponíveis no site Separe Não Pare 

(SEPARE NÃO PARE, 2018).  

Por fim, a Figura 203 exibe o mapa com os 78 municípios que já foram 

impactados pelo setor de Embalagens em Geral no Estdo do Paraná. 
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Figura 203: Municípios onde o Setor de Embalagens em Geral já atuou ou possui 
atuação. 

Fonte: Relatório Técnico Final Fase 1 – Acordo Setorial Nacional de Embalagens em Geral (2017) e 
relatórios de atuação do Setor de Embalagens em Geral no Estado do Paraná. 

13.5.25. Acordo Setorial Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes 

Destaca-se também a atuação do setor de embalagens plásticas usadas de 

lubrificantes, o qual não possui termo de compromisso firmado com a SEMA, porém 

possui sistema de logística reversa implantado nacionalmente pelo Acordo Setorial 

firmado em 19/12/2012. O Acordo teve como signatários: 

 SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes; 
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 SIMEPETRO – Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras e 

Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petróleo; 

 SINDILUB – Sindicato Interestadual do Comércio de Lubrificantes; 

 SINDITRR – Sindicato Nacional do Comércio Transportador-Revendedor-

Retalhista de Combustíveis; 

 FECOMBUSTÍVEIS – Federação Nacional do Comércio de Combustíveis 

e Lubrificantes; 

 CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.  

O setor atua por meio do Instituto Jogue Limpo, que é um sistema de logística 

reversa de embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas, estruturado e 

disponibilizado gratuitamente pelos fabricantes associados para os pontos geradores 

cadastrados. O resíduo pós-consumo após ser coletado, vai para a reciclagem ou outro 

destino ambientalmente correto. De acordo com os relatórios de desempenho do 

sistema de 2014, 2015 e 2016, enviados à SEMA/PR, todas as metas de cobertura e 

coleta estão sendo cumpridas.  

O sistema iniciou suas atividades no Estado do Paraná em 2009 e até o final de 

2016 já foram coletadas 4.851 toneladas de embalagens de óleos lubrificantes. O 

Gráfico 103 exibe a evolução do volume coletado desde o início do Programa até 

dezembro de 2016. 
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Gráfico 103: Evolução da coleta de embalagens de óleos lubrificantes no Estado do 
Paraná pelo Instituto Jogue Limpo. 

Fonte: Relatórios de desempenho de 2014, 2015 e 2016 das atividades do Jogue Limpo no Estado do 
Paraná. 

No Paraná, o Instituto Jogue Limpo atua em todos os municípios, mas possui 

centrais de recebimento em três (03) municípios, os quais são exibidos na Figura 204. 
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Figura 204. Distribuição geográfica das centrais de recebimento e dos municípios onde 
são realizadas as coletas de embalagens de óleo lubrificante por caminhão no Estado do 

Paraná pelo Programa JOGUE LIMPO. 

13.5.26. Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz 
Mista 

Outro setor que também possui atuação no Estado do Paraná é o de Lâmpadas 

Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista. O setor atua conforme o 

Acordo Setorial Nacional, assinado em 27/11/2014 e não possui termo de compromisso 

firmado com a SEMA/PR. O Acordo teve como signatários: 

 ABILUMI – Associação Brasileira de Importadores de Produtos de 
Iluminação; 
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 ABILUX – Associação Brasileira da Indústria de Iluminação; 

 CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; 

 23 Empresas separadamente: 

o Alumbra Produtos Elétricos e Eletrônicos Ltda; 

o Braft do Brasil Importação Exportação Ltda; 

o Brasilux Indústria Comércio Importação Exportação Ltda; 

o Bronzearte Indústria e Comércio Ltda; 

o DMP Equipamentos Ltda; 

o Eletro Terrível Ltda; 

o Eletromatic Controle e Proteção Ltda; 

o Elgin S/A; 

o Foxlux Ltda; 

o Ge Iluminação do Brasil Comércio de Lâmpadas Ltda; 

o Havells Sylvania Brasil Iluminação Ltda; 

o Lps Distribuidora De Materiais Elétricos Ltda; 

o Lorenzetti S/A Ind Brasileiras Eletrometalúrgicas; 

o Marschall, Indústria, Comércio, Importação E Exportação Ltda; 

o Multi Mercantes Ltda; 

o Ourolux Comercial Ltda; 

o Osram Do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda (Ledvance Brasil 
Comércio De Produtos De Iluminação Ltda); 

o Paulista Business Comércio, Importação e Exportação De Produtos 
Elétricos Ltda; 

o Philips do Brasil Ltda; 

o Rede Elétrica Itaúna Ltda (Kian Importação Ltda); 

o R&D Comércio, Importação, Exportação e Indústria de Materiais 
Elétricos S/A; 

o Remari Comercial Ltda; 

o Spectrum Brands Brasil Industria e Comercio de Bens de Consumo 
Ltda. 

 Mais cinquenta e duas (52) Empresas aderentes. 

O setor atua por meio da Associação Brasileira para Gestão da Logística 

Reversa de Produtos de Iluminação – Reciclus, a qual é uma associação sem fins 

lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas com o 

objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa.  
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O resíduo pós-consumo após ser coletado, vai para a reciclagem ou outro 

destino ambientalmente correto. O sistema tem como meta atingir em 5 anos a partir da 

assinatura do Acordo Setorial, o recebimento e a destinação final ambientalmente 

adequada de 20% da quantidade de lâmpadas objetivo deste Acordo Setorial e 

discriminadas no item 2.1 do Edital de Chamamento nº 01/2012 e que foram colocadas 

no mercado nacional no ano de 2012. 

Conforme consulta realizada com a Reciclus, as operações no Paraná se 

iniciaram em julho de 2017 na Cidade de Curitiba e se expandiram para mais 7 

Cidades previstas no Acordo Setorial para o ano 1 (2017) e ano 2 (2018), sendo elas: 

Foz do Iguaçu, Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais e 

Cambé. Do início do Programa no Paraná, até abril de 2018 já foram coletados 

12.548,9 kg de lâmpadas alvo da logística reversa do setor, valores estes divididos 

entre Curitiba (10.762,2 kg), Pinhais (179 kg) e Ibiporã (1607,7 kg). 

Quadro 404: Quantitativo de recolhimento de lâmpadas por cidade onde está implantado ponto 
de coleta da Reciclus no Estado do Paraná até abril de 2018. 

 
2017 2018 

 MUNICÍPIO jul ago set out nov dez jan fev mar abr 

TOTAL 
CURITIBA 5,3     538,3 926,7 1.157,90 1.058,00 2.230,00 2.395,00 2.451,00 

PINHAIS                 129 50 

IBIPORÃ       1.607,70             

TOTAL 5,3 0,0 0,0 2146,0 926,7 1157,9 1058,0 2230,0 2524,0 2501,0 12.548,90 

Destaca-se que a coleta realizada em Ibiporã, foi a partir de um contato da 

Prefeitura Municipal que detinha um estoque de lâmpadas usadas e solicitou à Reciclus 

a retirada. Atenta-se que não existem pontos de coleta na Cidade. Para as demais 

cidades que não têm valores computados de recolhimento de lâmpadas, é devido ao 

pouco tempo de existência da caixa coletora e dessa forma ainda não foi atingido o 

peso mínimo para retirada. 

Para o ano 3 (2019), estão previstas instalações de pontos de coleta de 

lâmpadas pela Reciclus em Cascavel, Palmas, Colombo, Paranaguá e Guarapuava. 

A Figura 205 exibe os municípios onde há pontos de coleta instalados até abril 

de 2018, bem como os municípios onde têm planejamento para expansão no Estado 

do Paraná de acordo com o Acordo Setorial Nacional. Segundo a Reciclus, o Programa 

tem mostrado ótimo desempenho no Paraná com grande aceitação do comércio no 
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recebimento dos PEVs, dessa forma a tendência é de rápida expansão nas cidades 

onde já existe operação e em novas cidades. 

 

Figura 205: Municípios onde tem e onde estão previstas as futuras instalações de pontos 
de coleta de lâmpadas pela Reciclus no Estado do Paraná. 

13.6. Peculiaridades Regionais  

Com a realização das visitas técnicas em 66 municípios do Paraná pela equipe 

de execução do PERS/PR, foram levantadas informações diretamente com os 

gestores, secretários ou responsáveis pelos resíduos de cada região, incluindo sobre 

ações de logística reversa. Do total de municípios, evidenciam-se os resultados de 29 
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que informaram a existência de ações de manejo de determinados resíduos especiais 

passíveis de logística reversa, sejam executadas pelo próprio poder público ou pela 

iniciativa privada. O Quadro 405 exibe resumidamente a situação apresentada por cada 

município.  

Quadro 405: Peculiaridades regionais de alguns municípios visitados pela equipe técnica do 
PERS/PR. 

Município 

ECOPONTOS / PEVs / Armazenamento 

Pneus Lâmpadas 
Embalagens 

de agrotóxico 
Óleos Eletrônicos Medicamentos 

Resíduos 
volumosos 

Araucária   x   x x     

Bela Vista 
da Caroba 

  x           

Campo 
Mourão 

x x     x     

Capitão 
Leônidas 
Marques 

x x     x   x 

Cianorte x x x         

Cornélio 
Procópio 

x   x         

Dois 
Vizinhos 

x x   x x     

Faxinal x             

Francisco 
Beltrão 

  x           

Guaíra             x 

Guapirama x x     x   x 

Guarapuava x x   x x     

Imbaú x x     x   x 

Irati x x     x x   

Lapa   x     x     

Laranjal x x     x     

Londrina         x   x 

Luiziana x x     x   x 

Marechal 
Cândido 
Rondon 

x             

Maringá       x x     

Ortigueira x x   x x x x 
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Município 

ECOPONTOS / PEVs / Armazenamento 

Pneus Lâmpadas 
Embalagens 

de agrotóxico 
Óleos Eletrônicos Medicamentos 

Resíduos 
volumosos 

Rio Azul x   x       x 

Sapopema x       x x x 

Sulina x x     x     

Telêmaco 
Borba 

x x     x x   

Toledo x             

Três Barras       x       

Umuarama     x         

União da 
Vitória 

x x     x x x 

Fonte: Visitas técnicas da Equipe PERS/PR. 

As situações coletadas de cada município apresentado no Quadro 405 são 

detalhadas a seguir. 

ARAUCÁRIA 

 PEVs: há dez (10) PEVs distribuídos pelo Município, conforme modelo mostrado na 

Figura 206. Nos PEVs são permitidos os descartes de: 

o Lâmpadas: destinadas à empresa Bulbox; 

o Óleo usado: vendido pela Associação de Catadores; 

o Eletrônicos: pilhas e baterias são encaminhadas para destinação final 
através de licitação. Além disso, o município coleta eletrônicos e os 
encaminha à instituição Fukuoka. 
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Figura 206: PEVs instalados no município de Araucária. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio Envex-Engebio. 

BELA VISTA DA CAROBA 

 Lâmpadas: as lâmpadas usadas pela Prefeitura e por todos os prédios públicos 

municipais estão estocadas na residência do eletricista da Prefeitura. 

CAMPO MOURÃO 

 Pneus: entregues em um ecoponto privado (Prado Pneus), que armazena e 

repassa para a Xibiu (Araucária), a qual faz a destinação final. A Prefeitura se 

reuniu com as borracharias e lojas de comércio de pneus e decidiu a cobrança 

de um valor por espécie de pneu para depósito (pneus de motocicletas, 

automóveis e caminhões), variando de R$ 0,50 a 1,50. Pontua-se que não há 

subsídio por parte do poder público; 

 Lâmpadas: houve uma tentativa do Ministério Público por meio de uma ação 

civil pública contra a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação – ABILUX 

e Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de 

Iluminação – ABILUMI, para que as mesmas façam o recolhimento e a 

destinação final, porém o processo está parado. As aproximadamente 20 mil 

lâmpadas dos prédios públicos do Município estão armazenadas no pátio de 

máquinas da Secretaria de Obras; 
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 Eletrônicos: de acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente de Campo Mourão – SEAMA são realizadas três (03) campanhas 

anuais de recolhimento de eletrônicos (abril, julho e novembro) em dois (02) 

pontos específicos; a Prefeitura firmou convênio com a empresa TM Solution 

para o recolhimento destes materiais. Na primeira campanha de 2017, no mês 

de abril, foram coletadas 10 toneladas de eletrônicos e na de julho dados 

preliminares informados pelos representantes do Município indicam de 8 a 10 

toneladas.  

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 

 Pneus: os pneus da Prefeitura são armazenados no entreposto da Reciclanip 

em Cascavel (100 pneus). Alguns são encontrados na área de transbordo, onde 

são recolhidos e encaminhados juntamente com os da Prefeitura. O Município 

atualmente adquire pneus conforme são entregues os usados; 

 Lâmpadas: estocadas; 

 Eletrônicos: a Associação comercializa os eletrônicos. São realizadas algumas 

campanhas esporádicas por entidades, mas sem sucesso; 

 Resíduos Volumosos: segue para a área de bota fora. O que é possível de 

aproveitamento a Associação aproveita (principalmente madeira). A área de bota 

fora se mantém com o portão fechado pela Prefeitura, mas é alvo contínuo de 

vandalismo. 

CIANORTE 

 Pneus: Ao lado do pátio de compostagem existe um galpão utilizado para 

recebimento de pneus. São levados até o local pela Associação dos 

Borracheiros e recolhidos pela Reciclanip, conforme Figura 207; 
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Figura 207: Local de armazenamento de pneus de Cianorte. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

 Lâmpadas: na mesma área do armazenamento de pneus também são 

armazenadas, a céu aberto, lâmpadas provenientes de órgãos públicos. O 

Município ainda recebe algumas lâmpadas da população, porém está ciente que 

não deveria. As lâmpadas não são destinadas para nenhum outro local, sendo 

somente armazenadas; 

 Eletrônicos: são levados pelos próprios munícipes até o galpão, onde são 

recolhidos pela empresa Ecológica com sede na cidade de Sarandi, como 

apresentado na Figura 208. 

 
Figura 208: Local de armazenamento de eletrônicos de Cianorte. 

Fonte: Visita Técnica do Consórcio Envex-Engebio. 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

 Pneus: armazenados em depósito coberto que o município disponibiliza. O 

local, apresentado na Figura 209, apesar de ser utilizado frequentemente, se 
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encontra deteriorado, com paredes pichadas, portões vandalizados e descartes 

irregulares de pneus próximos ao depósito. Mensalmente, os pneus são 

recolhidos pela Xibiu Recicladora de Pneus, de Araucária-PR. De acordo com o 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, uma nova área está em estudo para 

realocar esses pneus, com nova estrutura e controle de recebimento; 

 

Figura 209: Local de armazenamento de pneus de Cornélio Procópio. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio Envex-Engebio. 

 Embalagens de Agrotóxicos: há uma central de recebimento de embalagens 

vazias de agrotóxicos, da Associação de Distribuidores de Agroquímicos Norte 

Paranaense – ADAN, mantida pelo INPEV, apresentada na Figura 210. No local, 

as embalagens são recebidas e classificadas por cor e tamanho e em seguida 

prensadas e enfardadas, seguindo para destinação final em recicladoras no 

estado de São Paulo. De acordo com o responsável pela operação, a unidade 

recebe embalagens de mais de trinta (30) municípios e em 2016 processou 

360.000 kg de embalagens. O papelão é entregue para atravessadores. 

 

Figura 210: Unidade de recebimento e triagem de embalagens de agrotóxicos. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 



  

 

1158 

 
1158 

DOIS VIZINHOS 

 Pneus: são encaminhados para um ponto de recebimento em Francisco Beltrão. 

Empresas privadas possuem acordo com a PEMA para recolhimento; 

 Lâmpadas: duas empresas de materiais elétricos na Cidade recebem as 

lâmpadas adquiridas de marcas nacionais nos seus estabelecimentos, 

apresentadas com notas fiscais e, entregam para a Atitude Ambiental, que faz a 

trituração. A geração de resíduos de lâmpadas da Prefeitura está em torno de 80 

a 100 unidades por mês e estas são destinados para a CETRIC; 

 Óleo vegetal: há onze (11) pontos de coleta de óleo distribuídos na Cidade; 

 Eletrônicos: há campanhas da Prefeitura duas vezes ao ano em parceria com 

diversas entidades públicas e privadas do Município. Na última campanha, 

realizada em junho/2017 foram coletados 8.000 kg eletrônicos. A Cooperativa 

Sicoob tem parceria com o Município com pontos de coleta de pilhas e baterias. 

FAXINAL 

 Pneus: realizado em uma área coberta da Prefeitura, o armazenamento é 

realizado até que se atinja cerca de 600 pneus, quantidade necessária para que 

uma empresa vinculada ao programa da Reciclanip realize a coleta. No mesmo 

local encontram-se dispostos outros resíduos, como carcaças de carros, tanques 

e RCC. 

FRANCISCO BELTRÃO 

 Lâmpadas: é constatado um grande estoque de lâmpadas, tanto na Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, quanto em galpão no aterro sanitário. Segundo os 

representantes do Município, para o ano de 2019 está programado o 

recolhimento destas lâmpadas pela Abilux, entidade que representa as 

indústrias do ramo de iluminação. 

GUAÍRA 

 Resíduos volumosos: o município conta com quarenta (40) PEVs que recebem 

resíduos volumosos como: resíduos de podas, pequenas obras, móveis, 
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materiais recicláveis, entre outros. A disposição no local é gratuita, entretanto 

não deve ultrapassar 1m³ de resíduo por cidadão. Há placa informativa no local 

indicando os resíduos que podem ser dispostos no local. Apesar de amplo e 

cercado, não conta com vigilância, facilitando a atividade de catadores de rua e 

a disposição ilegal de resíduos por parte dos moradores. A Prefeitura pretende 

colocar um funcionário no local para fins de vigilância. O local está apresentado 

na Figura 211. 

  

Figura 211: PEV municipal de Guaíra. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

GUAPIRAMA 

 Pneus: são estocados na Prefeitura e levados para a unidade de recebimento 

de uma empresa vinculada ao programa da Reciclanip, em Jacarezinho; 

 Lâmpadas: armazenadas no galpão da Prefeitura, ainda sem destinação final 

definida; 

 Resíduos volumosos: madeiras são reutilizadas nas atividades da Prefeitura; 

 Eletrônicos: são armazenados no galpão da Prefeitura, que serve como PEV 

(Figura 212) e doados para a ONG E-lixo do Município de Londrina. 
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Figura 212: PEV de eletrônicos de Guapirama. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

GUARAPUAVA 

 Pneus: há central de recebimento na Cidade (Machadinho Pneus); 

 Lâmpadas: estão armazenadas na Secretaria de Obras 2 m3 de lâmpadas. Em 

2019 há previsão para recolhimento de lâmpadas de órgãos públicos. Não há 

exigência da Prefeitura nos contratos de compra de lâmpadas referente ao 

recolhimento da mesma quantidade pela fornecedora; 

 Óleo de Cozinha: a coleta seletiva recebe óleo de cozinha em caminhão 

fornecido pelo Instituto das Águas: recolhe e encaminha para a GRT Óleo 

Vegetal (GPVA), além de ter PEVs em escolas municipais; 

 Eletrônicos: parceria com a empresa Recicla de Curitiba com campanhas duas 

vezes ao ano para recolhimento e destinação. Há uma empresa em Guarapuava 

(Suck Ambiental) que recebe de particulares. 

IMBAU 

 Pneus: os pneus da Prefeitura são doados a municípios interessados; 

 Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos do Município são 

armazenadas em um bag no pátio de máquinas da Prefeitura; 

 Eletrônicos: armazenados no pátio da Associação de Catadores ACAMARI 

aguardando recolhimento por empresa especializada. A empresa E-Lixo de 
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Londrina/PR já entrou em contato com a Prefeitura para auxiliar em campanhas 

e no recolhimento dos eletrônicos; 

 Resíduos Volumosos: os que são passíveis de serem aproveitados são 

separados na associação ACAMARI e comercializados. Guarda-roupas, sofás e 

madeira de móveis são encaminhados para as áreas de bota fora. 

IRATI 

 Pneus: há uma borracharia a qual recebe os pneus inservíveis de particulares e 

faz a destinação para uma empresa de Curitiba/PR. A Prefeitura faz o mesmo 

com os pneus de sua frota; 

 Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos estão armazenadas em 

local fechado em um barracão do Município, aguardando destinação final 

adequada; 

 Eletrônicos: atualmente a Prefeitura realiza campanha de recolhimento de 

eletrônicos duas (02) vezes ao ano (março e outubro) por uma empresa 

especializada de Londrina. Os resíduos não passam por pesagem, tendo 

apenas um certificado de recolhimento gerado pela empresa; 

 Medicamentos: o Município só recebe medicamentos que foram adquiridos na 

farmácia pública. 

LAPA 

 Lâmpadas: grande estoque de lâmpadas. Alguns estabelecimentos, como 

supermercados, fazem o recebimento; 

 Eletrônicos: grande estoque de pilhas. Alguns estabelecimentos as recebem, 

como o Sicoob. 
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LARANJAL 

 Pneus: armazenados em local coberto para posterior recolhimento e destinação 

final por empresa de Curitiba/PR vinculada ao programa da Reciclanip; 

 Lâmpadas: armazenadas em local fechado no pátio de máquinas da Prefeitura, 

aguardando destinação final adequada; 

 Eletrônicos: Já houve campanha de recolhimento de eletrônicos no Município 

em parceria com uma empresa privada de Campo Mourão/PR. Atualmente, a 

Prefeitura está em tratativas com uma empresa de Londrina para a elaboração 

de um cronograma anual de recolhimento desses resíduos. 

LONDRINA 

 CVMR – Central de Valorização de Materiais Recicláveis: Regida pelo Termo 

de Compromisso de Embalagens em Geral sob gerência da ABIHPEC com 

parceria com o ILOG e outras entidades, conforme já relatado no TC de 

Embalagens, foi criada para atender às demandas da LR de embalagens pós-

consumo de Londrina. A Figura 213 exibe uma imagem das instalações da 

CVMR. 

 

Figura 213: CVMR de Londrina. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

LUIZIANA 

 Pneus: a Prefeitura está licenciando um borracheiro no Município para receber 

os pneus inservíveis até o recolhimento por empresa responsável pela 

destinação final de Curitiba vinculada ao programa da Reciclanip; 
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 Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos estão armazenadas em 

local fechado no viveiro municipal, aguardando destinação final adequada; 

 Eletrônicos: são realizadas campanhas duas (02) vezes ao ano de 

recolhimento de eletrônicos pela empresa TM Solution, de Cianorte/PR. Na 

última campanha foram recolhidos 920 kg de eletrônicos. 

 Vidros: são entregues para a empresa Associguá, de Campo Mourão. 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 Pneus: a Prefeitura costumava receber pneus antigos, porém, em visita ao local foi 

declarado que o Ministério Público vetou, alegando que não é responsabilidade do 

Município; 

 Resíduos Volumosos: armazenados em um PEV (Figura 214) de espaço amplo, onde 

também são abrigados os caminhões utilizados na coleta dos resíduos 

domiciliares/orgânicos. Nenhuma taxa é cobrada para a população dispor seus resíduos no 

local. 

 

Figura 214: Ecoponto de volumosos de Marechal Candido Randon. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

MARINGÁ 

 CVMR - Central de Valorização de Materiais Recicláveis: Regida pelo TC de 

Embalagens em Geral sob gerência do ILOG, a Central foi inaugurada em julho de 

2016. A Central quando foi visitada estava realizando o processamento apenas do 
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papelão, porém, a usina de PET estava em fase final para iniciar a operação. Parte das 

instalações da Central pode ser vista na Figura 215. 

 

Figura 215: CVMR de Maringá. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

ORTIGUEIRA 

 Pneus: há barracão de estocagem (Figura 216) localizado na zona rural do 

município, onde são armazenados os pneus inservíveis da Prefeitura e das 

borracharias, até o recolhimento pela empresa Xibiu. Foi visto que o local possui 

estrutura deteriorada, é coberto e de livre acesso. Os tipos de pneus 

predominantes no local são de motocicletas, utilitários e bicicletas. Não há pneus 

de caminhões e tratores. Estima-se que a quantidade de pneus recolhidos 

anualmente esteja em 150 toneladas; 

 

Figura 216: barracão de armazenagem de pneus inservíveis de Ortigueira. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 
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 Lâmpadas: são estocadas em um barracão da Prefeitura, sem quantidade 

estimada; 

 Óleos lubrificantes: o Município está formalizando um PEV de óleos 

lubrificantes com uma campanha para recolhimento por uma empresa de 

Cascavel/PR do sistema da Jogue Limpo; 

 Eletrônicos: é realizada uma campanha anual de recolhimento de eletrônicos. 

Os munícipes destinam suas pilhas e baterias para a Secretaria de Meio 

Ambiente, onde são armazenadas. Há previsão de criação de PEVs em 

supermercados e escolas; 

 Medicamentos: poucas embalagens de medicamentos retornam para os postos 

de saúde. Esporadicamente, as embalagens que vão para o aterro são 

recolhidas e a Vigilância Sanitária é acionada para encontrar e notificar o 

remetente da embalagem; 

 Resíduos Volumosos: há um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente que 

fica disponível para o recolhimento de volumosos, sob agendamento, desde que 

sejam em pouca quantidade. Esses resíduos são levados para a área de 

resíduos verdes, triturados e reutilizados em jardinagem. Quando há grandes 

quantidades de volumosos, o Município procede à notificação e assume a 

responsabilidade pela destinação. 

RIO AZUL 

 

 Pneus: quando há grande volume é entregue para a empresa Xibiu. 

 Lâmpadas e eletrônicos: não há armazenamento nem separação, segue 

grande parte para a estação de transbordo e algumas para a triagem. Foi 

declarado que há dificuldade quanto à destinação dos resíduos específicos: 

lâmpadas, pilhas, baterias; 

 Embalagens de Agrotóxicos: em parceria com as empresas de tabaco e a 

Emater, é feita uma campanha para recolhimento de embalagens de agrotóxicos 
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em alguns pontos de entrega em algumas quantidades e encaminhado para 

Coodevale em São Mateus do Sul e para a Prefeitura; 

 Resíduos Volumosos: alguns materiais são aproveitados, separados e 

revendidos, principalmente para os ferros velhos. A madeira não é aproveitada e 

fica armazenada no próprio barracão. 

SAPOPEMA 

 Pneus: são armazenados em um barracão fechado junto com a Associação de 

Catadores; 

 Óleos lubrificantes: o Município está formalizando um PEV de óleos 

lubrificantes com uma campanha para recolhimento por uma empresa de 

Cascavel/PR vinculada ao programa da Jogue Limpo; 

 Eletrônicos: é realizada uma campanha anual (em maio) de recolhimento de 

eletrônicos pela empresa E-Lixo de Londrina/PR. A campanha faz parte do 

Projeto Maes, que reúne ações de Secretarias Municipais; 

 Medicamentos em desuso: As embalagens de medicamentos são 

encaminhadas juntamente com os RSS dos estabelecimentos públicos 

municipais de saúde para a empresa Atitude Ambiental, de Dois Vizinhos/PR; 

 Resíduos Volumosos: a população reaproveita as madeiras retiradas dos 

móveis, porém sofás e colchões velhos não possuem destinação específica. Os 

volumosos encontrados nas vias são recolhidos pela Prefeitura e levados à área 

de bota fora. 

SULINA 

 Pneus: os pneus da Prefeitura estão armazenados no barracão de pátio de 

máquinas em pouca quantidade. A cada 300 pneus acumulados, são recolhidos 

por uma empresa especializada; 

 Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos do Município são 

armazenadas em um barracão da Prefeitura. Não há um número aproximado; 
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 Eletrônicos: é feita uma coleta de eletrônicos no começo do ano em parceria 

com uma empresa de Pato Branco. Segundo informações da Secretária do Meio 

Ambiente, havia previsão para uma nova campanha em outubro/2017; 

 Resíduos Volumosos: fogões e geladeiras são recolhidos por um ferro velho da 

Cidade. Os móveis com madeira são desmontados e são reaproveitados, mas 

não foi informada a destinação dos demais resíduos.  

TELÊMACO BORBA 

 Pneus: são recolhidos pela empresa Xibiu, de Araucária/PR. O Município possui 

parcerias com borracharias para armazenamento e destinação final dos pneus; 

 Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos estão armazenadas em 

um contêiner no pátio de máquinas da Prefeitura. A Figura 217 exibe uma 

imagem do local; 

 

Figura 217: Abrigo de lâmpadas inservíveis dos logradouros públicos de Telêmaco 
Borba. 

Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

 Eletrônicos: atualmente no Município a Prefeitura realiza campanha de 

recolhimento de eletrônicos duas (02) vezes (março e outubro) ao ano pela 

empresa E-Lixo, de Londrina/PR. Não há quantificação das coletas; 

 Medicamentos em desuso: o Município recebe medicamentos vencidos e já 

utilizados que foram adquiridos na farmácia pública; 
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 Resíduos Volumosos: o Município não conta com uma área especifica para 

destinação final. Os resíduos volumosos são lançados em fundos de vale. 

TOLEDO 

 Pneus: estima-se que 12 ton/mês de pneus gerados no Município são enviadas 

para empresa especializada vinculada ao programa da Reciclanip. 

TRÊS BARRAS 

 Óleo vegetal: no Município, há um programa implantado pela Sanepar em 

parceria com a Secretaria de Educação, as quais colocou bombonas para coleta 

de óleo de cozinha nas escolas municipais. O óleo é comercializado por R$ 0,70 

o litro e, o recurso obtido pela venda é revertido na aquisição de lousas para as 

escolas, fornecidas pela Sanepar. 

UMUARAMA 

 Embalagens de Agrotóxicos: centro de recebimento mantido pela Associação dos 

Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (ADIPA), que atua nas cidades 

de Umuarama, Maringá, Campo Mourão e Paranavaí. Os produtores rurais dessa 

região enviam suas embalagens já lavadas para o local, onde elas são segregadas de 

acordo com suas características e devolvidas à indústria. Em alta temporada, o local 

produz cerca de 35 fardos/dia, sendo o peso de cada um aproximadamente 65 kg. A 

ADIPA conta ainda com o projeto trimestral chamado “Recebimento Itinerante”, no qual 

um veículo da central percorre municípios da região para coletar embalagens de 

pequenos agricultores. Imagens da Central são apresentadas na Figura 218. 
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Figura 218: Centro de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos de Umuarama. 
Fonte: Visita Técnica do Consórcio EnvEx-Engebio. 

UNIÃO DA VITÓRIA 

 Pneus: a Ecovale recebe os pneus inservíveis, armazena em um barracão 

próprio e encaminha para destinação final para a Xibiu, cobrando um valor 

estipulado por espécie de pneu; 

 Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos estão armazenadas em 

local fechado em um barracão do Município, aguardando destinação final 

adequada. A Ecovale recebe lâmpadas de pequenos geradores (cinco (05) 

lâmpadas por CPF) e encaminha para destinação à empresas parceiras de 

Santa Catarina e do Paraná; 

 Eletrônicos: há um ponto de coleta fixo de eletrônicos da Ecovale. A própria 

empresa faz a triagem e encaminha para destinação; 

 Medicamentos em desuso: o Município recebe medicamentos vencidos e já 

utilizados que forem adquiridos na farmácia pública e são destinados para 

Ecovale, que apenas transporta os resíduos para destinação final em duas 

empresas de Santa Catarina (em Chapecó e Canoinhas); 

 Resíduos Volumosos: os resíduos volumosos encontrados nas vias públicas 

são coletados pela Prefeitura e pela Ecovale e são encaminhados para a 

Unidade de Triagem de RCC da empresa. Também são coletados por sistema 

de agendamento diretamente com a empresa. Há muitos casos de lançamento 

de volumosos no Rio Iguaçu. 
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Em complemento ao exposto, também citam-se dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento Básico – SNIS (2016) para o Estado do Paraná, os 

quais apontam que: 

 37 Municípios declararam que fazem execução de coleta diferenciada de 
lâmpadas fluorescentes; 

 66 Municípios declararam que fazem execução de coleta diferenciada de 
resíduos eletrônicos; 

 68 Municípios declararam que fazem execução de coleta diferenciada de pneus 
velhos; 

 34 municípios declararam que fazem execução de coleta diferenciada de pilhas 
e baterias; 

Frente a esses contextos, é importante destacar que a responsabilidade dos 

órgãos públicos municipais e as responsabilidades atribuídas aos produtos, 

comerciantes, distribuidores e importadores de produtos pós-consumo quanto aos 

resíduos alvos de logística reversa, em várias situações se sobrepõem. Há também, 

como relatado, casos em que o município pode ser considerado um distribuidor 

secundário, como no caso dos postos de saúde que distribuem os medicamentos e, 

dessa forma, também possuem a responsabilidade de aceitar medicamentos em 

desuso que foram pegos nas unidades de saúde.  

Por fim, ressalta-se a grande importância da ação conjunta entre o setor privado 

e público, desde o planejamento até a execução e monitoramento, afim de garantir a 

efetividade do sistema de logística reversa, com equilíbrio financeiro para ambos e 

divisão de responsabilidades, além de propiciar o atendimento adequado às 

necessidades e prioridades da população local. 

13.7. I Encontro de Logística Reversa do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos do Paraná – PERS/PR.  

Entre as ações do PERS/PR, no dia 23 de fevereiro de 2018 foi realizado o I 

Encontro de Logística Reversa do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná – 

PERS/PR, na FIEP em Curitiba. O evento teve como objetivo reunir os principais 

representantes dos setores abordados pelo sistema de logística reversa do Paraná, 

com a finalidade de apresentar a atual situação dos setores, conforme diagnostico 



  

 

1171 

 
1171 

realizado pelo Consórcio Envex – Engebio, e debater soluções para aumentar a 

eficácia e eficiência na execução dos Planos de Logística Reversa. 

Destaca-se que estavam presentes 69 participantes ao todo, entre eles 

representantes de 18 dos 20 setores que já firmaram Termo de Compromisso com o 

Estado, sendo os setores de Embalagens de Aço e de Materiais Compósitos os que 

não foram representados no evento. 

Durante o evento, algumas propostas foram sugeridas pelos setores, como: 

 Criar incentivos para o engajamento dos municípios; 

 Apoio do Estado no auxílio aos setores para garantir maior aderência das 
empresas;  

 Incentivo por parte do Estado às empresas que já participam como 
signatárias ou são representadas nos Termos de Compromisso; 

 Vinculação da exigência do licenciamento ambiental à adesão a acordos 
de logística reversa; 

 Pressão nas empresas que não aderiram aos acordos para integrar e 
colaborar no custeio dos serviços desempenhados pelo setor; 

 Criar lei estadual de fiscalização para garantia do Decreto nº 9.177/2017. 

13.8. Conclusões  

Em resumo, dos 18 setores empresariais, congregando as 8 frentes do setor de 

embalagens de resíduos não perigosos em apenas 1, atuam no Estado do Paraná. 

Desses, 11 apresentaram os municípios onde atuam, sendo possível computar um 

panorama da quantidade de setores que atuam em cada regional (Gráfico 105) e a 

distribuição geográfica dessas atuações em cada regional e por município no Estado 

do Paraná, assim como mostra a Figura 217 e a Figura 220, respectivamente. 
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Gráfico 104: Quantidade de setores atuantes em cada regional. 

 

Figura 219: Total de setores de logística reversa atuantes por regional no Estado do 
Paraná até abril de 2018. 
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Figura 220. Quantidade de setores que desenvolvem ações de logística reversa nos 
municípios até abril de 2018. 

A partir dos mapas (Figura 219 e Figura 220) observa-se que a regional de 

Curitiba é onde há a maior concentração de setores atuantes em relação à logística 

reversa. Em consonância, as cidades de Curitiba, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, 

Cascavel e Foz do Iguaçu, são as com maior número de setores atuantes. Já as 

regionais de Ivaiporã e Francisco Beltrão são as que possuem a menor quantidade de 

setores atuantes. 

Cabe destacar que alguns setores empresariais que possuem Termos de 

Compromisso estabelecidos no Paraná não são regrados por Acordo Setorial em nível 

nacional ou legislação específica, como os setores de mineirais não metálicos, 
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materiais compósitos poliméricos Termofixos e medicamentos em desuso, por 

exemplo. Dessa forma, o Estado tem avanços em áreas específicas de interesse, se 

mostrando pioneiro se comparado com outros Estados da Federação.  

Além da distribuição geográfica, foi verificado o cumprimento dos Termos de 

Compromisso e Planos de Logística Reversa em relação ao exigido pelo Edital de 

Chamamento nº 01/2012. Em média, os 20 setores que mantém Termo de 

Compromisso firmado com a SEMA cumpriram com 72% dos itens exigidos. O Gráfico 

105 exibe o desempenho de cada setor. 

 

Gráfico 105: Porcentagem de cumprimento de cada setor quanto aos itens exigidos no 
Edital. 
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setores de pneus, os quais cumpriram com até 60% do Edital. Já os setores de latas de 

aço, eletricidade, gás, água, obras e serviços, em contraponto, cumpriram com mais de 

90% do Edital. 

A partir disso, foi possível avaliar o quanto (percentual) cada item exigido no 

edital obteve de resposta adequada em relação a todos os setores (Gráfico 106).  

 

Gráfico 106: Porcentagem de cumprimento de cada item exigido no Edital de 
Chamamento nº 01/2012 da SEMA-PR em relação a todos os setores. 
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Pode-se observar a partir do Gráfico 106 que dos 20 Termos de Compromissos 

apenas 30% responderam o item sobre estimativa de geração de resíduos, bem como 

que nenhum item foi respondido por todos os setores. 

Entretanto, o atendimento ou a não apresentação dos itens solicitados no 

Edital/Planos de Logística Reversa ou planejamentos apresentados em relação aos 

itens mínimos exigidos no Edital de Chamamento nº 01/2012 da SEMA não mostrou 

relação direta com a efetividade na execução da logística reversa no setor. A exemplo, 

têm-se os setores embalagens em geral e pneus inservíveis nacionais que mostraram 

resultados efetivos no cumprimento da logística reversa, mesmo não tendo atendido na 

proposta de TC a todos os itens solicitados. Destaca-se que o setor de pneus vem 

atuando nacionalmente já a alguns anos em função das exigências da Resolução 

CONAMA nº 416/2009. 

Ao longo das avaliações pode-se constatar que alguns setores confundiram o 

que foi solicitado em alguns itens do Edital, levando a descrição de contextos diferentes 

do necessário, como a contextualização dos resíduos pré-consumo (processo 

produtivo) e não a apresentação dos resíduos pós-consumo. A partir disso, pode-se 

notar a carência de um Termo de Referência exprimindo cada item no formato e 

modelo que melhor cumpre com as expectativas do Estado do Paraná.  

As demais observações e conclusões pontuadas a partir dos estudos dos 

materiais e resultados disponíveis de cada setor até maio de 2018 são listadas abaixo: 

 apenas 8 (oito) setores comprovaram 100% das suas ações realizadas;  

 2 (dois) tiveram as metas 100% atendidas até a data do último relatório 

publicado; 

 8 (oito) não publicaram relatório de resultados; 

 1 (um) ainda não foi iniciado; 

 Prazos para publicação dos relatórios anuais requeridos não foram 

cumpridos por alguns setores; 
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 Alguns setores apresentaram ações definidas como concluídas, porém 

não possuem comprovação nos documentos apresentados pelo setor; 

 Os setores que possuem legislação específica ou acordo setorial nacional 

apresentaram maior efetividade na aplicação da logística reversa dos 

resíduos pós-consumo; 

 O tempo de existência da logística reversa no setor é um fator 

determinante para a qualidade do processo, haja vista os setores que 

possuem o sistema de logística reversa antes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, os quais apresentaram maior consistência nos 

resultados ao longo dos anos; 

 Dos 20 setores que mantém Termo de Compromisso firmado com o 

Estado do Paraná, 9 (45%) não estão vinculados à legislação específica 

de logística reversa ou à Acordo Setorial Nacional. Desses, 6 não 

apresentaram resultados efetivos de cumprimento da logística reversa no 

setor. Já os 11 setores impactados por legislação especifica ou Acordo 

Setorial Nacional, 4 não apresentaram resultados efetivos de logística 

reversa no Estado do Paraná até o momento, sendo: Alimentos de 

Origem Vegetal, Baterias de Chumbo Ácido, Embalagens de Bebidas 

Alcoólicas e Pneus Inservíveis de Origem Importada; 

 Alguns setores não apresentaram metas claras de recolhimento de 

resíduos do pós-consumo, o que prejudicou a avaliação da evolução e 

efetividade do sistema; 

 Não foi proposto modelo padrão de apresentação do planejamento, seja 

ele anexado ao Termo de Compromisso, ou inserido no Termo de 

Compromisso, o que acabou causando confusão por alguns setores e 

resultando em perda da qualidade dos dados e informações 

apresentados, além da complexidade na avaliação entre os setores;  

 Os prazos de validades dos Termos não apresentaram uniformidade de 

duração, variando de 2 a 5 anos, o que pode acarretar em maior 

complexidade na gestão de todos os setores; 
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 Pode-se notar que uma divisão no modelo de logística reversa dos 

setores: há setores que conseguem capturar seu resíduo posterior à 

coleta municipal e entrada nas cooperativas/associações, como de 

embalagens em geral, por exemplo. Já outros setores precisam criar uma 

cadeia específica parar controlar a destinação do resíduo pós-consumo, 

como o setor de filtro de óleo lubrificante, por exemplo. Essa distinção é 

importante para traçar estratégias de junção de setores e investimentos 

em áreas específicas para garantir a eficiência do processo de logística 

reversa como um todo; 

 As entidades signatárias/compromissárias dos Termos de Compromisso 

e/ou entidades gestoras possuem como um os papeis congregar os 

esforços das empresas associadas/vinculadas à associação ou sindicato 

em questão. Explicita-se que o formato de chamamento dessas entidades 

para compor o termo de compromisso é devido a abrangência do setor 

em específico, mas não como foco de responsabilização direta de todo o 

sistema de logística reversa vinculado. Faz menção ao fato, pois houve 

situação onde a entidade assumiu por completo as responsabilidades, 

sem envolver ou delegar aos associados; 

 Nem todos os setores apontaram quais dos resíduos pós-consumo 

gerados são sujeitos à reciclagem, reaproveitamento, logística reversa e 

destinação final ambientalmente correta (aterros sanitários/industriais e 

coprocessamento), prejudicando a formulação de metas e indicadores de 

acompanhamento; 

 Os relatórios de desempenho não apresentaram uniformidade de 

apresentação, porém os setores que enviaram relatórios, informam como 

está a situação da execução das metas acordadas.  Alguns setores 

apresentaram as dificuldades no atingimento das metas, o que se mostra 

muito válido, uma vez que o Estado pode atuar em conjunto para 

repensar as estratégias de atuação; 

 O poder público municipal acaba atuando de forma a assumir 

determinadas responsabilidades do setor privado quando remete à 
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logística reversa, causando impacto financeiro negativo e outras possíveis 

consequências, como a formação de passivos ambientais; 

 A logística reversa de alguns setores depende diretamente da existência 

ou não da coleta seletiva municipal, além da sua respectiva abrangência; 

 Notou-se a necessidade de maior suporte técnico por parte da SEMA e do 

IAP na orientação e correção dos Termos e planejamentos, 

principalmente na quantificação e caracterização dos resíduos alvo de 

logística reversa e validação de estratégia de atuação por parte do setor; 

 Notou-se a necessidade de apoio da SEMA e do IAP quanto à união de 

setores entre si e na interface com os municípios para possibilitar a 

efetividade da logística reversa de determinados resíduos de pós-

consumo que possuem sinergia; 

 Mostrou-se necessário maior atenção no acompanhamento e cobrança 

dos relatórios anuais; 

 Como a Logística Reversa envolve do consumidor final até a indústria, 

envolvendo comércio, serviço e indústria, é importante a presença da 

FIEP, ACP, FECOMERCIO e demais entidades representativas, serem 

compromissárias, afim de ter mais representatividade, abrangência e 

efetividade na execução dos sistemas de logística reversa; 

 Poucos Termos de Compromisso têm a inclusão do comércio como 

signatário, bem como metas específicas de desempenho deste elo da 

logística reversa; 

 Foram identificadas iniciativas diferentes referentes ao mesmo setor, ou a 

setores vinculados, as quais poderiam ser unidas para garantir maior 

efetividade de desempenho, como para o setor de embalagens em geral 

com 8 diferentes iniciativas, e o setor de minerais não metálicos e 

construção civil, por exemplo; 
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 Ações de fiscalização, regulação e acompanhamento próximo por parte 

dos Órgãos Públicos são determinantes para a manutenção e avanço da 

logística reversa nos setores. 

É fundamental ressaltar que a logística reversa não é um assunto amplamente 

difundido no país e, muitas vezes, não se reconhece a sua importância. Por isso, ainda 

há muitos conflitos em relação a adesão de empresas e associações nos Sistema. Um 

dos principais problemas se refere à sua difusão por meio de programas de educação 

ambiental, que visam divulgar a relevância sobre o tema. O sistema paranaense de 

educação ambiental para logística reversa é atualmente muito amplo, sem 

detalhamento das atividades a serem realizadas para a conscientização da população 

e de seu papel dentro da responsabilidade compartilhada, que é segregar e diminuir a 

geração na origem. 

7.5.1. Recomendações 

Abaixo seguem algumas recomendações de ações, que deverão ser revisadas a 

partir de prognóstico e compatibilização de ações previstas para os demais resíduos do 

PERS/PR: 

 Revisão e atualização dos TC considerando: 

o Atualização de metas; 

o Para os TC onde já exististe Acordo Setorial Nacional definir matas 

específicas para o Paraná; 

o Definição de indicadores; 

o Negociação de prioridades em função de demandas regionais e do 

Estado; 

o Participação dos Municípios através do R-20 nos estabelecimentos 

das metas e prioridades; 

o Padronização de relatórios; 
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o E finalmente, avaliar a participação de auditorias independentes 

periódicas a serem financiadas pelos setores na verificação do 

atendimento das metas apresentadas nos relatórios anuais 

 Unificação do setor de Embalagens - Planejamento Integrado - É possível 

realizar uma unificação de setores com características em comum, como por 

exemplo, o Setor de Embalagens, que possui vários termos independentes e 

outras ações. Esta unificação permitirá ações sinérgicas, integradas e 

complementares entre os setores vinculados a embalagens e produtos 

embalados;  

 Unificação de identidade entre TC, Setor e Programas - Promover com 

todos os setores que todo material de divulgação deve ser relacionado aos 

TC setoriais do Paraná; 

 Estabelecimento em conjunto com a SEMA e os setores de estratégias 

que permitam envolver e forçar a participação dos serviços de comércio e 

distribuição de produtos; 

 Participação dos Municípios através do R-20 nos na interface com 

cooperativas, associações e munícipes e com o próprio poder público 

municipal; 

 Estabelecimento pela SEMA de sistema de fiscalização das empresas 

que mesmo não sendo signatárias dos TC e AS participem das ações de 

Implantação de Logística em atendimento ao Decreto 9.177/17 para garantir 

a isonomia no cumprimento e fiscalização das obrigações dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de produtos e seus respectivos 

resíduos e embalagens sujeitos à logística reversa; 

 Avaliação pela SEMA em conjunto com setores e outras Secretarias de 

Estado da implantação de Política de “bônus” que permitam apoiar as 

empresas que efetivamente atuam de forma responsável na implantação de 

sistemas de logística reversas, e “malus” para as empresas que não 

participam com o objetivo de efetivar a participação de todos os setores;  
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 Elaboração de site específico sobre a Logística Reversa no Paraná - A 

elaboração de um site geral sobre a LR no Paraná, reunindo todos os 

documentos sobre o tema, seria de extrema utilidade para o entendimento 

público e organização setorial. Com informações de divulgação, de relatórios 

e links com os setores e programas implantados; 

 Implantação de banco de dados para preenchimento pelos setores, de 

forma a padronizar a prestação de contas acerca das ações realizadas em 

LR. 
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14. ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 

ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA 

14.1. Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos  

As áreas de disposição final de resíduos sólidos e seus respectivos mapas 

temáticos foram apresentados, para cada tipologia do PERS/PR, nos capítulos 

anteriores.  

A relação das áreas de destinação de resíduos sólidos consideradas em 

atividade, independentemente da adequabilidade da operação, é apresentada no 

Anexo III – Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos. Para cada uma dessas áreas 

foram identificados e organizados o nome/razão social, CNPJ, município, atividade, 

código de tratamento/destino final, atividade específica, tipologias de resíduos 

recebidos, nº licença, data e validade da licença.  

Esta planilha poderá ser utilizada futuramente, pela SEMA e IAP, como cadastro 

das unidades licenciadas para o tratamento e disposição final a ser disponibilizada em 

seus websites para consulta pública.  

A metodologia para a elaboração da listagem de unidades de disposição final de 

resíduos sólidos de cada uma das tipologias de resíduos foi apresentada nos capítulos 

anteriores desse relatório. A Figura 221, a seguir, apresenta a contagem de áreas de 

disposição final de resíduos sólidos em atividade por município, conforme indicados 

pelas fontes consultadas. 
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Figura 221: Áreas de disposição final de resíduos sólidos em atividade por município. 

Guarapuava e Pato Branco têm quatro (04) áreas de disposição final em 

atividade identificadas; Apucarana, Curitiba, Ortigueira e Sarandi têm três unidades 
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identificadas; nove (09) municípios diferentes têm duas (02) unidades identificadas; e 

duzentos e vinte e dois (222) municípios tem apenas uma (01) unidade. 

Das duzentas e sessenta (260) unidades de disposição de resíduos em atividade 

no Estado do Paraná, cento e cinquenta e duas (152) foram consideradas inadequadas 

e noventa e seis (96) adequadas. Além dessas, doze (12) unidades não foram 

passíveis de classificação quanto à adequabilidade, devido à falta de informações.  

Sobre o total de unidades levantadas, para cento e nove (109) foram obtidas 

coordenadas geográficas. A Figura 222, a seguir, apresenta a localização das áreas de 

disposição final de resíduos sólidos com coordenadas, de acordo com a situação de 

adequabilidade de cada uma. Outras cento e cinquenta e uma (151) áreas não 

puderam ser representadas nesse mapa, pois foi obtida apenas a informação sobre o 

município no qual a unidade se localiza, e não as coordenadas. 
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Figura 222: Localização das áreas de disposição final de resíduos sólidos, de acordo 
com sua situação de adequabilidade. 

Conforme as informações obtidas, têm-se uma concentração de unidades de 

disposição final de resíduos sólidos na parte norte do estado. Há grande possibilidade 

de que sejam unidades de menor porte, que atendem poucos municípios – ou até 

mesmo atendam a um único município.  
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O Quadro 406 apresenta a contagem geral de unidades de acordo com a 

situação de adequabilidade, com base no Anexo III – Áreas de Disposição de 

Resíduos Sólidos. 

Quadro 406: Classificação das áreas em operação de disposição final de resíduos sólidos. 

Adequabilidade Descrição Contagem 

Adequada 

A Aterro sanitário com licença de operação - LO válida 93 

B 

Aterro sanitário com licença de operação - LO vencida, 
entretanto, o empreendimento solicitou pedido de 

renovação com antecedência mínima de 120 dias da 
expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva 

licença, conforme Resolução CEMA nº 65/2008 

3 

Inadequada 

A 
Área com algum tipo de inadequação na operação, 

constatado por meio de visita técnica das equipes do 
PERS/PR, TCE/PR ou MP/PR 

28 

B 
Área com licença de operação - LO, mas com alguma 

menção a aterro controlado 
10 

C 

Área licenciada como aterro sanitário, com licença de 
operação - LO vencida e sem pedido de renovação ou 

com o pedido de renovação realizado sem antecedência 
mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de 

validade fixado na respectiva licença, conforme 
Resolução CEMA nº 65/2008 

69 

D 
Área operando com licença prévia - LP, licença de 

instalação - LI ou renovação da licença de instalação - 
RLI 

12 

E 

Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos 
Sólidos Urbanos no Estado do Paraná publicado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP em 2017 classifica 
como Aterro Controlado ou Lixão 

33 

Não é possível 
classificar 

- 

Informações disponíveis são divergentes, não foi 
encontrada licença e o Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 
Estado do Paraná classifica como aterro sanitário 

12 

Fonte: Consórcio Envex-Engebio, 2018. 

A Figura 223 e a Figura 224, a seguir, apresentam, respectivamente, as áreas 

adequadas e inadequadas de disposição final de resíduos sólidos em atividade por 

município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem. 
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Figura 223: Áreas de disposição final de resíduos sólidos adequadas em atividade por 
município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem. 
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Figura 224: Áreas de disposição final de resíduos sólidos inadequadas em atividade por 
município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem. 
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Das unidades levantadas, duzentas e sete (207) são públicas e cinquenta e três 

(53) são privadas. A maior parte das unidades de disposição final de resíduos sólidos 

recebe RSU. O Gráfico 107 apresenta a contagem de unidades de disposição final de 

resíduos que recebem cada tipologia. 

 

Gráfico 107: Contagem de unidades de disposição final de resíduos que recebem cada 
tipologia. 

É importante destacar que vinte e cinco (25) unidades recebem duas ou mais 

tipologias diferentes de resíduos, portanto, as quantidades apresentadas no gráfico não 

são cumulativas. 

Para informações mais detalhadas sobre as unidades de disposição final de 

resíduos levantadas, consultar item 5.13 sobre unidades de disposição final e o Anexo 

III – Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos. 

14.2. Áreas Degradadas por Disposição de Resíduos Sólidos 

Para o diagnóstico das áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos 

foram levantadas informações de diversas fontes sobre código de município, nome do 

município, identificação da área degradada (ou com suspeita de degradação) por 

disposição de resíduos sólidos, tipo de área, tipo de resíduo depositado, se a área está 

sendo utilizada atualmente, número da LO, validade da LO, endereço da área e 

coordenadas, conforme apresentado no Anexo IV - Áreas Degradadas por 
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Disposição Irregular Resíduos Sólidos e Anexo V - Áreas Suspeitas de 

Degradação por Disposição Irregular Resíduos Sólidos. Com base nas informações 

disponíveis e em critérios adotados foram, também, criadas classificações para as 

áreas levantadas e identificadas as áreas prioritárias para atuação, no caso das áreas 

consideradas como efetivamente degradadas. Essa priorização foi definida com base 

na situação de cada área identificada como degradada e nas características ambientais 

da região onde ela está localizada. 

As áreas prioritárias devem ser alvo de estudo, seguindo as etapas de Avaliação 

Preliminar, Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada, Avaliação de Risco a 

Saúde Humana e Remediação, conforme preconizado pela NBR 15.515 de 09/2013 - 

Avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea. 

14.2.1. Metodologia 

As áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos são definidas como 

áreas que se encontram alteradas em suas características físicas, químicas e/ou 

biológicas naturais em função da disposição irregular de resíduos sólidos. Cabe 

ressaltar que há diferença entre áreas degradadas e áreas contaminadas, visto que 

essa última é definida, na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal 

12.305/2010, como “local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 

irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos”. 

O diagnóstico sobre áreas degradadas foi realizado em duas (02) etapas. 

Primeiramente foi feito o levantamento das áreas degradadas e com suspeita de 

degradação com base em dados primários e secundários. Em uma segunda etapa foi 

realizado um estudo comparativo no qual as áreas degradadas foram classificadas de 

acordo com características ambientais da região onde ela está localizada, de forma a 

elencar as áreas prioritárias de atuação.  

Dados primários 

Os dados primários foram obtidos diretamente pela equipe do Consórcio EnvEx - 

Engebio por meio de consultas ao IAP, à SEMA/PR e aos representantes municipais 

via questionários e vistas técnicas a sessenta e seis (66) municípios. As fontes de 
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dados primários levantados para a elaboração desse diagnóstico são descritos a 

seguir. 

Foi enviado aos municípios do Estado, questionário criado especialmente para o 

PERS/PR dos quais, cento e trinta e sete (137) municípios responderam. Além disso, o 

Consórcio EnvEx-Engebio realizou visitas técnicas em sessenta e seis (66) municípios 

do estado do Paraná durante os meses de junho, julho e agosto de 2017, tendo como 

roteiro os questionários enviados previamente, os quais foram preenchidos diretamente 

por representantes dos municípios ou com o apoio dos profissionais do Consórcio. 

Para cada visita realizada foram elaborados relatórios com informações 

complementares ao questionário apresentando locais e instalações e particularidades 

de cada um dos municípios.  

Outras cinquenta e nove (59) respostas foram obtidas de municípios não 

visitados pela equipe técnica do PERS/PR, via contato com a administração municipal 

por outros meios, como correio eletrônico. Também foi realizado contato telefônico com 

representantes das administrações municipais, principalmente para resolução de 

dúvidas pontuais. 

Dados secundários 

Os dados secundários são dados existentes gerados por órgãos oficiais. Para 

obtenção de dados secundários foram consultados dados do IAP, ITCG, SEMA/PR, MP 

e SESA/PR. As entidades consultadas e os tipos de informações obtidas estão listadas 

no Quadro 407 e as publicações no Quadro 408, a seguir. 

Quadro 407: Dados obtidos por meio de consultas diretas às entidades. 

Entidade 
consultada 

Tipo de informação obtida 
Ano de 

referência 
dos dados 

Número de 
municípios 
na amostra 

Percentual de 
abrangência: 

numero total de 
municípios / 

total municípios 
do estado 

IAP 

Planilha com dados sobre a disposição 
final dos RSU praticada e unidades de 

disposição final em operação nos 
municípios do estado, agosto de 2017. 

2017 399 100% 
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Entidade 
consultada 

Tipo de informação obtida 
Ano de 

referência 
dos dados 

Número de 
municípios 
na amostra 

Percentual de 
abrangência: 

numero total de 
municípios / 

total municípios 
do estado 

Processos e licenças das unidades dos 
aterros sanitários licenciados pelo IAP 

no estado, agosto de 2017. 

SESA/PR-
VIGISOLO 

Banco de dados do Sistema de 
Informação de Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a Solo 
Contaminado (SISSOLO) 

2006-2017 341 85% 

CONRESOL 

Relação de municípios que enviam os 
RSU para disposição final por meio do 
CONRESOL para unidade da ESTRE - 

Fazenda Rio Grande, 2016. 

2016 20 5% 

SEMA/PR* 

Sistema Estadual de Informações sobre 
Resíduos Sólidos Urbanos - SEIRSU 
respondido pelos municípios sobre o 
manejo dos resíduos sólidos, 2015 - 

2017. 

2015-2017 180 45% 

MP-PR 

Relatórios de vistorias realizadas pelo 
MP em locais de tratamento e 

disposição de resíduos sólidos no 
estado do Paraná. 

2010 a 2016 75 19% 

ITCG 
Cadastro dos Depósitos de Resíduos 

Sólidos Urbanos da RMC 
2005 26 6% 

* Referenciado no relatório como "SEIRSU, 2015-2017". 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Quadro 408: Publicações oficiais consultadas. 

Entidade consultada 
Tipo de 

informação 
obtida 

Ano de 
referência 
dos dados 

Número de 
municípios 
na amostra 

Percentual de 
abrangência: 

número total de 
municípios / 

total municípios 
do Estado 

Relatórios semestrais de 
resíduos SANEPAR  

SANEPAR, 
2016 

2016 7 2% 

Plano de Regionalização da 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Estado do 
Paraná – PRGIRSU-PR e no 

Plano para a Gestão Integrada 
e Associada de Resíduos 

Sólidos Urbanos – PGIRSU-PR  

SEMA, 2013. 2013 399 100% 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 
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Sistematização dos dados levantados 

Durante a sistematização dos dados levantados foram encontradas informações 

frequentemente inconsistentes e grande divergência entre informações de diferentes 

fontes. Por esse motivo, para o presente diagnóstico, foram definidos critérios de 

sistematização dos dados levantados.  

Foram incluídos no Anexo IV - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de 

Resíduos Sólidos as unidades de disposição classificadas como Inadequada A, 

Inadequada B e Inadequada E, por ser considerado que tais unidades apresentam 

degradação por disposição de resíduos sólidos. Sobre as unidades classificadas como 

Inadequada C e Inadequada D não se pode afirmar que são áreas degradadas, 

portanto, não foram incluídas na listagem do Anexo IV (ver metodologia detalhada no 

item 5.13 Disposição Final de RSU). A esses dados, foram somados aqueles oriundos 

de outras fontes, como MP-PR, SISSOLO, ITCG, SEMA/PR e outras informações do 

próprio IAP. As fontes consideradas para compor cada informação são apresentadas 

no próprio anexo.  

As áreas degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos no estado do 

Paraná foram identificadas e caracterizadas de acordo com as informações 

disponíveis. Para suprir a falta de informações, neste estudo foram estabelecidos 

critérios metodológicos de tratamento de dados, os quais foram decisivos para que se 

pudesse chegar a um resultado significativo: 

 Quando se constatou a existência de unidade de disposição em um 

município, indicado por duas ou mais fontes diferentes, mas sem 

informações específicas sobre sua localização e/ ou identificação que 

permita afirmar se é ou não o mesmo local, assumiu-se que se trata do 

mesmo local; 

 Em alguns casos, lixões, aterros controlados e outras instalações, em 

atividade ou não, se localizam no mesmo terreno. Para os casos em que 

foi possível realizar essa relação, foi considerado que se trata de uma 

única área degredada; 
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 As coordenadas das áreas foram levantadas a partir das diversas fontes 

consultadas, e foram obtidas em diversos formatos. Todas foram 

convertidas para o sistema de “graus decimais” considerando como 

referência o datum horizontal SIRGAS 2000.  

 Áreas com nomes idênticos (por exemplo: “depósito municipal de lixo”) 

distantes mais de 100 m uma da outra foram consideradas áreas 

diferentes.  

Cabe ressaltar que o Consórcio EnvEx-Engebio teve acesso ao banco de dados 

SISSOLO, Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Solo Contaminado, mantido pelo VIGISOLO (Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a Solo Contaminado), programa do Ministério da Saúde, de responsabilidade 

da SESA/PR no Estado do Paraná. Tal banco de dados foi responsável pela maior 

parte das informações obtidas sobre áreas suspeitas de degradação por disposição de 

resíduos sólidos no presente diagnóstico. No entanto, 18% das coordenadas indicadas 

por essa fonte, o que representa duzentas e setenta e duas (272) unidades, não 

corresponderam ao município onde a área degradada deveria se localizar. Ou seja, há 

uma significativa inconsistência em relação a esses dados, muito provavelmente devido 

ao fato de que os próprios municípios realizam a declaração de áreas degradadas no 

seu território ao VIGISOLO, e podem ter cometido erros de preenchimento no sistema 

SISSOLO. Coordenadas identificadas como equivocadas foram desconsideradas. 

Também é importante destacar que no diagnóstico são apresentados como 

“Sem Informação” aqueles itens para os quais não foram encontradas quaisquer 

informações conclusivas nas fontes consultadas.  

Considerando esses critérios, foram identificadas trezentas e quarenta e duas 

(342) áreas degradadas. Dessas, para cento e setenta e três (173) áreas obteve-se 

também as coordenadas geográficas, apresentadas no Anexo IV - Áreas Degradadas 

por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos. 

Também foram identificadas 1.146 áreas suspeitas de degradação por 

disposição inadequada de resíduos. Dessas, para novecentas e seis (906) áreas 

obteve-se também as coordenadas geográficas, apresentadas no Anexo V - Áreas 

Suspeitas de Degradação por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos. 
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14.2.2. Critérios de classificação das áreas degradadas 

A fim de elaborar estudo com o objetivo de servir como base de planejamento 

para políticas públicas do Paraná, e preencher lacunas nas informações sobre a gestão 

de resíduos sólidos, foram selecionados critérios que permitissem qualificar cada área 

identificada de acordo com seu possível grau de degradação. Os critérios adotados 

nesse estudo são apresentados a seguir: 

 Tipo de área: 

o Cada área foi classificada de acordo com as descrições e 

avaliação da situação ou, quando disponível, por fotografias 

obtidas das fontes consultadas (ex.: área industrial, área de 

disposição final de RSU, bota-fora, etc.); 

o Áreas cujas informações são insuficientes para sustentar uma 

inferência foram assinaladas como “Sem informação”. 

 Tipo de resíduo depositado: 

o Para cada área foram considerados os tipos de resíduos cuja 

presença foi indicada por descrições ou na avaliação das 

fotografias das fontes consultadas; 

o Para aterros sanitários, aterros controlados e lixões assumiu-se 

degradação apenas por RSU, salvo quando informado a presença 

de outra tipologia de resíduos; 

o Áreas cujas informações são insuficientes para sustentar uma 

inferência foram assinaladas como “Resíduo sem origem 

especificada”. 

 Quanto à classificação de degradação: 

o Foram consideradas como áreas com suspeita de degradação por 

disposição irregular de resíduos as áreas caracterizadas de tal forma 

pelo SISSOLO, e que são apresentadas apenas por essa fonte; 
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o Foram consideradas como áreas degradadas por disposição irregular 

de resíduos: 

 Áreas caracterizadas como áreas de disposição final de 

resíduos inadequadas e em atividade (Ver Anexo III); 

 Áreas caracterizadas como “área degradada” (ou 

equivalente) pelas fontes consultadas; 

 Áreas para as quais as fontes consultadas indicam 

irregularidades ou indícios de degradação (ex. áreas de 

“bota-fora”);  

o Foram consideradas como “Sem informação” as áreas cujas 

informações são insuficientes para sustentar uma inferência. 

Salienta-se que sempre que possível, as áreas de disposição final de resíduos 

sólidos consideradas degradadas foram identificadas como “Lixões”, “Aterros 

Controlados” e “Aterros Sanitários”. No entanto, essa informação se apresenta de 

forma inconsistente em alguns casos. Tal inconsistência dificultou o trabalho de 

classificação do tipo de área e, em caso de dúvida entre dois tipos de áreas (Lixão e 

Aterro Controlado, por exemplo), sempre que possível, foi realizado um cruzamento 

entre as fontes consultadas para que se pudesse chegar a um resultado mais confiável. 

No SISSOLO existem áreas de disposição final de resíduos identificadas, ao 

mesmo tempo, como “Aterro Controlado – Lixão”. Dessa forma fica nítido que, em 

casos específicos, não é possível tomar descrição da área como indicativo de sua 

situação de adequabilidade. Considerando-se tais inconsistências e que praticamente 

todas as áreas apresentadas pelo SISSOLO são classificadas como áreas suspeitas de 

contaminação por disposição irregular de resíduos sólidos, optou-se por apresenta-las 

separadamente, no Anexo V. 

Na Figura 225 é apresentada a localização das cento e setenta e três (173) 

áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos cujas coordenadas foram 

localizadas, com diferenciação entre aquelas consideradas em atividade e aquelas 

consideradas inativas.  
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Figura 225: Mapa de localização das áreas degradadas por disposição de resíduos 
sólidos. 

Na Figura 226, a seguir, é apresentado o total das áreas degradadas por 

disposição de resíduos sólidos por município. Essas representam todas as áreas 

levantadas e apresentadas no Anexo IV - Áreas Degradadas por Disposição 
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Irregular de Resíduos Sólidos, com ou sem coordenadas, totalizando trezentas e 

quarenta e duas (342) áreas. 

  

  

Figura 226: Mapa de Áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos por 
município. 

O município com o maior número de áreas degradadas declaradas é 

Adrianópolis e Jacarezinho, seguido de Curitiba, Sapopema e Telêmaco Borba, 
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conforme pode ser observado no Anexo IV - Áreas Degradadas por Disposição 

Irregular de Resíduos Sólidos. No entanto, é preciso deixar bastante nítido que essa 

contagem não significa necessariamente que tais municípios são os que 

definitivamente contam com mais áreas degradadas, visto que podem existir outros 

municípios com mais áreas degradadas que apenas não têm controle ou não 

declararam essas áreas ao SISSOLO ou a qualquer outra fonte consultada para a 

elaboração do presente diagnóstico.  

Na Figura 227 é apresentada a localização das novecentas e seis (906) áreas 

suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos cujas coordenadas foram 

localizadas.  
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Figura 227: Mapa de localização das áreas suspeitas de degradação por disposição de 
resíduos sólidos. 

Na Figura 228 é apresentado o total das áreas suspeitas de degradação por 

disposição de resíduos sólidos por município. Essas representam todas as áreas 

levantadas e apresentadas no Anexo V - Áreas Suspeitas de Degradação por 
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Disposição Irregular de Resíduos Sólidos, com ou sem coordenadas, totalizando 

1.146 áreas. 

 

Figura 228: Mapa de Áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos 
por município. 

Novamente destaca-se que podem existir municípios com mais áreas 

degradadas que apenas não têm controle ou não declararam essas áreas ao SISSOLO 

ou a qualquer outra fonte consultada para a elaboração do presente diagnóstico.  
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14.2.3. Áreas prioritárias para atuação 

A classificação das áreas prioritárias teve como base o estudo de “Áreas com 

Potencial para Implantação de Unidades de Disposição Final de Resíduos Sólidos” 

(apresentado no item 3.1.7). Recapitulando: para avaliação das áreas prioritárias de 

atuação (investigação e/ou remediação) dos órgãos públicos, considerou-se o Mapa de 

Vulnerabilidade Geoambiental do estado do Paraná e as chamadas “Áreas Especiais” 

(incluindo as APAs), conforme descritos a seguir: 

 Mapa da Vulnerabilidade Geoambiental do Estado do Paraná: um 

estudo realizado por Leonardo Santos et al (2007), no qual as classes de 

vulnerabilidade do solo estão condicionadas aos processos 

geoambientais de erosão, aos movimentos de massa, à queda de blocos, 

à subsidência, a recalques e colapsos de solo, à inundações periódicas e 

à contaminação de águas subterrâneas. Essas informações são 

adequadas para indicar a potencialidade natural do solo para a 

implantação de unidades de disposição final de resíduos sólidos e, 

portanto, foram adotadas para o presente estudo sobre áreas 

degradadas.  

 Áreas Especiais: o conjunto de parâmetros chamado de áreas especiais 

consiste no mapeamento de áreas com uso restrito ou que demandem 

um distanciamento mínimo para a implantação de unidades de 

disposição final de resíduos sólidos. As áreas de uso restrito são as 

unidades de conservação, assentamentos do INCRA, terras indígenas e 

florestas públicas. Já as áreas que demandam um distanciamento 

mínimo para os propósitos desse estudo são as de existência de sítios 

arqueológicos (adotado raio de 1 km), comunidades tradicionais (adotado 

raio de 2 km), aeródromos (conforme Lei nº 12.725 de 2012, foi adotado 

raio de 13 a 20 km, visto que as áreas em atividade fornecem risco à 

aviação devido ao potencial de atração de aves), áreas urbanas (adotado 

raio de 2 km) e cursos d’água (adotado raio de 200 m). Para o estudo 

das áreas degradadas, foi decidida pela utilização de todos os 

parâmetros que compões as “Áreas Especiais”.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.725-2012?OpenDocument
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A partir do cruzamento espacial entre a localização das áreas degradadas 

(daquelas cujas coordenadas foram encontradas), das informações de Vulnerabilidade 

Geoambiental e das Áreas Especiais foi elaborada uma classificação de prioridade de 

atuação que deve servir como ferramenta de planejamento para o estado do Paraná. 

Para o cruzamento e avaliação das referidas informações foram criados, com o uso de 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG), shapefiles e mapas temáticos, cujo 

resultado é apresentado na Figura 229, a seguir. 
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Figura 229: Mapa de Índice de Relevância das Áreas Degradadas 

As áreas degradadas foram classificadas com prioridade A, B e C, que 

correspondem a um índice relativo de urgência entre cada área, sendo A o mais 

urgente, e C o menos urgente. 
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Quadro 409: Prioridade de atuação por tipo de área degradada 

Tipo de área Prioridade 

Áreas identificadas como Aterro Sanitário, Aterro Controlado ou Lixão, 
independentemente do local onde se encontram 

A 

Outras áreas (bota-fora, indústria, transbordo, etc.) localizadas em áreas 
especiais ou de vulnerabilidade alta 

B 

Áreas identificadas como áreas degradadas por disposição irregular de 
resíduos sólidos sem coordenadas ou áreas sem informações de 

classificação 

B (por princípio da 
precaução) 

Outras áreas (bota-fora, indústria, transbordo, etc.) localizadas em áreas de 
vulnerabilidade média ou baixa 

C 

* Existem unidades licenciadas como Aterro Sanitário que estão operando de forma inadequada. 

** Tendo em vista o princípio da precaução, foi considerado como de prioridade intermediária (B) as 
áreas para as quais obtivemos pouca ou nenhuma informação. 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

A partir do cruzamento dessas informações foi possível identificar as áreas onde 

a atuação é mais urgente. A prioridade atribuída a cada área, conforme os critérios 

adotados pode ser conferida no Anexo IV - Áreas Degradadas por Disposição 

Irregular de Resíduos Sólidos. O Quadro 410, a seguir, apresenta a contagem de 

áreas classificadas em cada um dos índices de prioridade. 

Quadro 410: Número de áreas classificadas em cada índice de prioridade 

Prioridade Número de áreas Número de áreas (%) 

A 230 67% 

B 106 31% 

C 6 2% 

Total 342 100% 

Fonte: Consórcio EnvEx-Engebio, 2017. 

Dois terços são categorizadas como unidades de disposição final de RSU 

(Aterro Sanitário, Aterro Controlado ou Lixão) e têm, portanto, maior prioridade relativa 

para atuação, conforme os critérios adotados nesse estudo. Cerca de um quinto das 

áreas constantes no Anexo IV foram consideradas como em atividade. 

Devido à extensão do banco de dados, o mapa é meramente ilustrativo, 

considerando sua escala, e visto que não é possível avaliar com detalhes a localização 

das áreas degradadas. Ainda assim, a Figura 229 indica que as áreas estão 

distribuídas por todo o Estado do Paraná, mas se concentram com maior frequência no 

interior ou no entorno de áreas urbanas.  
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Cabe ressaltar que as regiões 01 e 13, por exemplo, apresentam grandes 

extensões de território com pouquíssimas áreas degradadas. No entanto, tendo em 

vista a dificuldade de levantamento de informações sistematizadas e confiáveis, não é 

possível afirmar com precisão se esses locais realmente não têm áreas contaminadas 

ou se simplesmente não existem informações sobre essas regiões. 

14.3. Considerações Finais 

Conforme destacado anteriormente, o fato de as áreas degradadas serem áreas 

geralmente irregulares torna as informações oficiais bastante escassas e 

inconsistentes. Muitas vezes houve inconsistência entre as informações do IAP e 

dados primários e secundários, inclusive de fontes bastante relevantes, como MP/PR e 

o SISSOLO.  

O Paraná possui duzentas e sessenta (260) unidades de disposição final de 

resíduos em operação em seu território, das quais cento e cinquenta e duas (152) 

(58,4%) foram classificadas como área de disposição inadequada. No Estado existem 

duzentas (200) unidades (76,9% do total de unidades em operação) com Licenças de 

Operação (LO) ou autorizações equivalentes, das quais apenas noventa e seis (96) 

estão operando de forma adequada, o que representa 48% sobre o total das unidades 

de disposição licenciadas em operação. Das unidades de disposição licenciadas em 

operação, noventa e cinco (95) foram classificadas como inadequadas pela equipe 

consultora do PERS/PR. Outras nove (09) unidades licenciadas e em operação não 

foram passíveis de classificação em relação à adequabilidade.  

Destaca-se ainda que, em relação ao total de duzentas e sessenta (260) 

unidades: oito (08) unidades possuem LO para operar como  aterro controlado e foram 

consideradas inadequadas; noventa e quatro (94) unidades possuem LO vencidas, o 

que representa 36,1% das áreas de disposição licenciadas em operação no Estado. 

Considerando a quantidade de áreas licenciadas que apresentam problemas de 

operação e o número de unidades operando sem licenciamento, constata-se que os 

processos de licenciamento e fiscalização realizados no Estado do Paraná são 

severamente deficientes. 
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Os bancos de dados gerados para este estudo devem ser o primeiro passo para 

a constituição de um sistema integrado de cadastro e monitoramento desse tipo de 

passivo ambiental. Tal banco de dados é uma importante ferramenta que permitirá ao 

Estado do Paraná contemplar ao CONAMA 420/2009, por exemplo, que define, em seu 

Art. 38, que “os órgãos ambientais competentes, observando o sigilo necessário, 

previsto em lei, deverão dar publicidade principalmente em seus portais institucionais 

na rede mundial de computadores, às informações sobre áreas contaminadas 

identificadas e suas principais características” e ainda que “as informações [sobre 

áreas contaminadas] deverão ser tornadas disponíveis pelos órgãos estaduais de meio 

ambiente ao IBAMA”. 

A priorização das áreas foi realizada com base na fragilidade geoambiental da 

região onde essas áreas se encontram, e não na extensão e gravidade da degradação, 

visto que essas informações não estão disponíveis (não foram realizados estudos). A 

falta dessas informações torna evidente a necessidade de um melhor cadastramento e 

controle das áreas degradadas ou suspeitas de degradação por disposição irregular de 

resíduos sólidos. 

Por fim, vale ressaltar que a priorização de atuação nas áreas dá indicativos 

sobre a urgência de cada caso, mas não substitui uma investigação detalhada, em 

caso de suspeita de contaminação, conforme preconizado pela NBR 15.515 de 

09/2013 - Avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS  

SERVIÇOS DE SAÚDE 
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ANEXO II 

QUADROS COM O DETALHAMENTO DAS METAS PARA OS 

SETORES DE LOGÍSTICA REVERSA NO ESTADO DO PARANÁ 
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Detalhamento das metas do Setor de Construção Civil 

SETOR INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDUSCON-PR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2017 2021 

1- Estabelecimento de Comitê Gestor 

Criar o Comitê Gestor da 
logística reversa da 
cadeia produtiva da 

construção civil 

Identificação dos 
potenciais parceiros 

Comitê Gestor formado 
pelos sindicatos de 

representação 
contemplados no PLR, 
FIEP e Setor Público 

% de 
implantação 

Início 100% 
 

Concluído 
Publicadas as 

atas de 
reuniões e 

documento de 
regimento 

interno. 

Meta atendida 
conforme 
resultado 

apresentado 

Estabelecimento do 
Comitê Gestor da 
Logística Reversa 

(deliberativo e executivo) 

Concluído 

2- Firmar parcerias com entidades 

Identificação e promoção 
de parcerias com 
os demais elos da 

cadeia (fornecedores de 
insumo, 

fabricantes/importadores, 
comércio varejista, 

recicladores, 
cooperativas de 

catadores e setor 
público) 

Elaboração de termos de 
cooperação e parceria 
com fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importadores, 

comércio varejista, 
recicladores, cooperativas 

de catadores, setor 
público 

Comitê Gestor formado 
pelos sindicatos de 

representação 
contemplados no PLR, 
FIEP e Setor Público 

Documentos 
 

Termos 
elaborados  

Concluído 

Memorando de 
cooperação 

entre 
sindicatos e 
instituições 

representativas 
do comércio12 

Meta atendida 
conforme 
resultado 

apresentado 

Iniciar o processo de 
busca e contatos com 
todos os parceiros em 
potencial e promover a 
articulação da cadeia 

produtiva 

Quantidade de 
parceiros  

Início do 
processo 

Todos os elos da 
cadeia 

Concluído Não informada 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Estabelecimento dos 
termos de cooperação 
com todos os parceiros 

vinculados à cadeia 
produtiva 

Termos firmados 
 

Início do 
processo 

Todos os elos da 
cadeia 

Em 
andamento 

Não 
apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

3- Promover a Educação Ambiental 

Promover a 
sensibilização e 

educação ambiental para 
todos os associados aos 

Elaboração de material de 
educação ambiental 

Comitê Gestor formado 
pelos sindicatos de 

representação 
contemplados no PLR, 

Material 
elaborado  

Início 100% 
  

Concluído 

Publicado 
folder de 
logística 
reversa 

Meta atendida 
conforme 
resultado 

apresentado 
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SETOR INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDUSCON-PR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2017 2021 

sindicatos contemplados 
na PLR (incentivar a 
prática dos 3 R's e o 

processo de triagem na 
fonte dos 

produtos/resíduos) 

Realização de palestras 
e/ou divulgação via meios 

eletrônicos para as 
empresas associadas 

FIEP e Setor Público 

% empresas 
associadas  

50% 
  

Concluído 

Publicado 
convite para 
evento de 
logística 
reversa 

Não 
comprovada 

% de 
empresas 

associadas 

Realizar procedimentos 
para conscientização 

das empresas 
associadas sobre os 

produtos/resíduos 
gerados que sejam 

recicláveis, 
reaproveitáveis, 

remanufaturáveis, 
evitando que sejam 
encaminhados para 

disposição em aterros 
industriais incluindo os 

cuidados com os 
resíduos perigosos 

Elaboração de material 
específico para a 

empresa focando a 
utilização de materiais 

recicláveis, reutilizáveis e 
passíveis de logística 

reversa 

Material 
elaborado  

100% 
 

Em 
andamento 

Não 
apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Repasse via palestras 
e/ou divulgação via meios 

eletrônicos para as 
empresas associadas 

% empresas 
associadas  

50% 
  

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 

Elaborar instrumento de 
informação para as 

empresas da cadeia da 
construção civil sobre o 
processo da logística 
reversa dos resíduos 
gerados nas obras e 

identificando de forma 
clara as atribuições 

nesta etapa 

Cartilha, folder, meios 
eletrônicos ou 

informações contidas em 
manuais específicos para 
as obras da construção 

civil 

material 
elaborado  

Início 100% 
 

Em 
andamento 

Publicado 
folder de 
logística 
reversa 

Meta atendida 
conforme 
resultado 

apresentado 

Informações sobre a 
estrutura na região para a 

utilização de 
sistemas de coleta e 

destinação dos resíduos 
(20 regiões) 

% empresas 
associadas  

50% 
  

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

4- Promover a Logística Reversa do setor 

Projeto de investimento 
e captação de recursos 
para implementação da 

Logística Reversa 

Elaboração do projeto de 
investimento, captação 
para implementação da 

logística reversa 

Comitê Gestor formados 
pelos 

sindicatos de 
representação 

% elaboração 
 

Início 50% 100% 
 

Concluído 
Não 

apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 
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SETOR INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDUSCON-PR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2017 2021 

Elaboração de um 
manual de apoio para o 
Sindicato e empresas 
associadas a fim de 

controlar a 
documentação dos 

receptores de resíduos 
(Licenças Ambientais, 

Certificados de 
Destinação, entre outros) 

referente aos resíduos 
da construção civil 

Elaborar manual aplicável 

contemplados no PLR, 
FIEP e 

Setor Público. 
Manual 

elaborado  
100% 

 
Em 

andamento 
Não 

apresentado 

Informar as empresas 
associadas e entidades 

que processam os 
resíduos passíveis de 

logística reversa (meios 
eletrônicos) 

% de empresas 
associadas e 

entidades 
processadoras 

de 
resíduos 

 
50% 

 

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 

Quantificação, 
qualificação e manejo 

dos resíduos gerados no 
setor da construção civil 

Fomentar junto às 
Prefeituras Municipais 

associadas em consórcio 
ou não, o levantamento 

de dados quali-
quantitativo de manejo 

dos resíduos da 
construção civil 

Órgão Público 
Estadual/Municipal 

Sistema 
desenvolvido  

Início Ação Contínua Pendente 
Não 

apresentado 

Repasse da Prefeitura, 
associadas em consórcio 
ou não, ao Comitê Gestor 

dos dados 

Sistema 
implementado  

Início Ação Contínua 
Pendente 

(não 
contemplado) 

Não 
apresentado 

Estabelecer contato 
direto com os órgãos 

ambientais 

Fomentar junto aos 
órgãos ambientais do 

estado do Paraná - SEMA 
e IAP, para que 

estabeleçam modelos de 
unidades e padronização 
de procedimentos para o 
licenciamento dos locais 
destinados a reutilização 

de resíduos da 
construção civil 

SEMA/IAP - 
 

50% 
  

Pendente 
Não 

apresentado 
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SETOR INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDUSCON-PR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2017 2021 

Articular junto aos 
órgãos públicos e de 

Pesquisa e 
Desenvolvimento a 

obtenção de tecnologias 
voltadas ao processo de 
reutilização e reciclagem 

dos resíduos da 
construção civil 

Identificar os órgãos tais 
como Universidades, 
centros de pesquisa e 
entidades na região e 
estabelecer parcerias 

público/privadas. 
Comitê Gestor formados 

pelos sindicatos de 
representação 

contemplados no PLR, 
FIEP e Setor Público. 

Formalização 
das parcerias  

Início 50% 100% Pendente 
Não 

apresentado 

Priorizar a reutilização e 
reciclagem dos resíduos 
da construção civil em 

obras e 
empreendimentos do 

Governo 
Estadual/Municipal e as 

compras públicas 

Buscar o apoio da 
parceria pública e atuar 
nas esferas do Governo 

Estadual/Municipal 

Projetos de lei 
sancionados  

Início 

A ser estruturado 
durante a 

implantação da 
LR 

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 

Mapeamento das 
estruturas existentes nas 

regiões e a busca de 
parcerias público/privada 

para viabilização dos 
projetos 

Fomentar junto ao poder 
Público da elaboração e 

implementação de Projeto 
para a construção de 

estruturas física contendo 
elementos tais como: 
PEV, ATT - Áreas de 
transbordo e triagem, 
Áreas de reciclagem 
privada e pública e 
formalização das 

atividades dos agentes 
locais: Caçambeiros, 

empresas especializadas 
na área de RCC. 

Órgão Público 
Estadual/Municipal 

- 
 

Início 
A ser estruturado durante 

a implantação da LR. 

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 

Utilização de agregado 
reciclado das obras 
contratadas pelas 

prefeituras da região 

Fomentar junto ao setor 
público para elaboração 

de projeto de lei para que 
seja implementado nos 

municípios 

Comitê Gestor formado 
pelos sindicatos de 

representação 
contemplados no PLR, 
FIEP e Setor Público 

Projeto de lei 
elaborado  

Início 
  

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 
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SETOR INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDUSCON-PR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2017 2021 

Otimizar os processos 
para reciclagem dos 

resíduos da construção 
civil 

Realizar estudos em 
parceria com 

empresas do setor 
privado e 

entidades de P&D Comitê Gestor formado 
pelos sindicatos de 

representação 
contemplados no PLR, 
FIEP e Setor Público 

Pesquisas em 
desenvolvimento   

Início Ação Contínua 
Pendente 

(não 
contemplado) 

Não 
apresentado 

Divulgar as informações 
da logística reversa 

ao setor 

Elaboração de material 
informativo e uso de 

meios eletrônicos 

Material 
elaborado  

A ser avaliada durante a implantação 
da LR 

Pendente 
(não 

contemplado) 

Não 
apresentado 

Relatório descrevendo as 
ações e resultados 

obtidos com o processo 
de logística reversa 

implantada 

Relatórios 
estruturados  

Pendente 
Não 

apresentado 

Criação de um canal de 
comunicação entre as 

empresas, 
fabricantes/importadores, 

recicladores, 
consumidores com o 

comitê gestor da 
logística reversa da 
cadeia produtiva da 

construção civil 

Elaboração e 
implementação de um 
canal para o acesso a 
troca de informações 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva da 
construção civil e 

empresas associadas às 
entidades de 

representação 

Sistema de 
acesso 

elaborado e 
implantado 

 
Início 

 
Ação Contínua 

Em 
andamento 

Não 
apresentado 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor de Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços 

SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

1- Promover a Educação Ambiental nas empresas Prestadoras de serviços 

Promover a 
sensibilização e a 

educação ambiental para 
todos os associados ao 
Sindicato contemplados 

na PLR (incentivar a 
prática dos 3 R's e o 

processo de triagem na 
fonte dos 

produtos/resíduos 
gerados durante a 

prestação de serviços) 

Elaboração de 
material de Integração 
para os funcionários 

novatos, realização de 
palestras e 

treinamentos internos 

Elaboração do conteúdo para o folder 
informativo nas empresas prestadoras de 

serviços de maneira a atingir todos os 
envolvidos 

CG 01/03/2016 31/03/2016 Concluído 

Apresentou Folder de 
Logística Reversa, o qual 

contempla a teoria de 
Logística Reversa, 

responsabilidade pós-
consumo, motivos para a 
sua realização, bem como 

a obrigatoriedade no 
Brasil, como ocorre a 
estruturação e como é 
realizado na prática a 

Logística Reversa e suas 
possíveis penalidades. 

Meta 
parcialmente 
atendida. Não 
comprovadas 

palestras e 
treinamentos 

internos. 

Validação de folders para a disseminação nas 
empresas prestadoras de serviços 

CG 01/04/2016 08/04/2016 Concluído 

Elaboração e distribuição de folders para a 
disseminação nas empresas prestadoras de 

serviços 
Sindicato 02/05/2016 30/06/2016 Concluído 

Informativos e 
palestras sobre o 

assunto 

Fazer 5 palestras e atingir até 40% das 
empresas prestadoras de serviços. Iniciar em 

Curitiba e depois verificar a região que há 
maior concentração de empresas 

Senai 01/07/2016 20/12/2016 
Em 

andamento 
Falta 1 Palestra - Prazo 

Abril/2017 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

2- Gestão de resíduos sólidos 

Incentivar a elaboração e 
implantação de PGRS 

nas empresas associadas 
aos Sineltepar 

Elaboração e 
implantação de PGRS 

(Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos) 

Levantar o número de empresas que não 
possuem ainda o PGRS. 

Senai 
Sindicato 

01/03/2016 31/03/2016 Concluído Não apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Elaborar e implementar o PGRS em pelo 
menos 50% dos associados (39 empresas). 

Sindicato 01/04/2016 31/12/2016 
Em 

andamento 

Foram Realizados 14 
PGRS em 2016. Dar 

Continuidade Na Ação Em 
2017 

Apresentou o 
PGRS 

implementado 
nas empresas, 
porém não cita 
quais. Prazo 

alterado 

Elaboração de um 
manual de apoio para as 
empresas controlarem a 

documentação dos 

Elaborar um manual 
aplicável a todo o 

setor e implantar nas 
empresas associadas, 

Elaborar o manual com todas as informações 
que devem ser solicitadas aos receptores de 
resíduos (para ter controle). LA, Certificados 

de Destinação, entre outros 

CG 01/03/2016 30/04/2016 Concluído Não apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 
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SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

receptores de resíduos 
(Licenças Ambientais, 

Certificados de 
Destinação, entre outros) 

palestras, informativos 

Aprovar e distribuir o manual para todas as 
empresas prestadoras de serviços 

Sindicato 30/04/2016 30/05/2016 Concluído Não apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Elaboração e 
implementação de um 
sistema informatizado 
com a finalidade de 
registrar os dados 
gerados, fazer um 

tratamento estatístico e a 
montagem de relatórios 

do setor 

Montagem e 
implementação do 

sistema informatizado 

Montagem e implementação do sistema 
informatizado 

CG 01/07/2016 01/09/2016 Concluído 
Apresentou proposta de 

criação de sofware 

Comprovação 
deficiente. 
Apenas a 

elaboração da 
proposta 

Contratar empresa especializada em 
montagem de sistemas de controle de dados 
venham a estruturar um processo adequado 

para o controle de todo processo de LR 

CG 02/09/2016 01/10/2016 
Em 

andamento 

Primeiramente Será Feito 
Controle Em Excel 
Previsto Abril/2017 Prazo 

alterado. Meta 
em 

andamento Treinamento ref. utilização do software 
(Sindicato, empresas parceiras, etc.); após o 

treinamento, as empresas associadas e 
parceiras deverão alimentar o software 

Empresa 
contratada, CG e 

Sindicato 
01/11/2016 15/11/2016 

Em 
andamento 

REALIZAÇÃO 2017 - 
PREVISTO ABRIL/2017 

% dos produtos/resíduos 
gerados pelas empresas 
prestadoras de serviços 
que serão reciclados, 

reaproveitados, 
remanufaturados, 

evitando que resíduos 
que possam ser 

reaproveitados sejam 
enviados para disposição 

em aterros industriais. 

Segregação na fonte, 
palestras, elaboração 

de informativos. 

Realizar e registrar o controle quantitativo 
mensalmente de todos os resíduos gerados 
nas empresas associadas (já com a correta 

segregação na fonte) 

Sindicato 15/11/2016 31/12/2016 Concluído 
Publicadas as empresas 

homologadas 

Comprovação 
deficiente. Cita 
quais resíduos 
são gerados, 
porém não é 
mencionado 
quantidades 
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SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

Para aqueles resíduos 
encaminhados para 
Aterro viabilizar as 

opções: Base de troca 
com fornecedores e 

desenvolver destinação 
mais nobre 

Base de troca com 
fornecedores por meio 
da Copel via licitação; 

Desenvolver 
destinação mais nobre 

Conversar com os fornecedores via sindicato - 
Inserir em editais de Licitação da Copel a 

solicitação/exigência de Plano de Logística 
Reversa, para realizar a base de troca os 

resíduos encaminhados para aterro: Postes 
de Concreto, Cruzeta de Concreto, Isoladores, 

Postes de fibra de vidro 

CG                      
Copel 

21/11/2016 06/02/2017 
Em 

andamento 
Inserido em 18/11/16 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Para os resíduos onde não existem novas 
aquisições (ex: Postes de madeira, Cruzeta 
de Madeira) e não é possível devolver ao 

fornecedor, realizar a destinação mais nobre 
em substituição ao aterro industrial.Isoladores 

viabilizar também outra destinação mais 
nobre. 

CG                                     
Senai 

21/11/2016 06/02/2017 
Em 

andamento 

Inserido em 18/11/16 - 
contato com a Usipar para 

coletar cerâmica 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Criar pontos de entrega 
voluntária em parceria                 

com a Copel para 
resíduos críticos 

PEV's na base do 
Sineltepar e nas bases 
da Copel de Curitiba e 
RM para recebimento 
de resíduos crítcos de 

consumidores e 
associados: 

Lâmpadas, Pilhas e 
Baterias, 

Eletroeletrônicos 

Elaborar o projeto de PEV para Copel Senai 12/12/2016 30/01/2017 
Em 

andamento 
Inserido em 18/11/16                    

previsto 2017 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Firmar parceria com 
fornecedores/distribuidores/ONG/Recicladores 

dos resíduos: lâmpadas, pilhas,baterias e 
eletroeletrônicos 

Copel                
Senai 

23/01/2017 05/02/2017 
Em 

andamento 
Inserido em 18/11/16                   

Previsto 2017 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Instalar os PEV's e iniciar o processo de 
coleta e destinação final: Fase I - Instalação 
dos PEV's (Piloto no Sineltepar), Fase II - 
Realizar divulgação (Associados, SenaiI, 

FIEP, Faturas de energia), Fase III - 
Acompanhar e realizar o controle quali-

quantitativo dos resíduos. 

CG                      
Copel                
Senai 

06/02/2017 30/06/2017 
Em 

andamento 
Inserido em 18/11/16                           

Previsto 2017 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

3- Firmar parcerias com empresas 
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SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

Identificação e promoção 
de parcerias com os 

demais elos da cadeia 
(Concessionárias, 

Fabricantes/importadores, 
recicladores) 

Buscar parceria com 
fabricantes, 
produtores, 

comerciantes que 
fazem parte da cadeia 

Estudo e levantamento de todos os elos 
pertencentes à cadeia de forma regional 

FIEP, CG 01/04/2016 30/04/2016 Concluído Não apresentado. 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória. 

Discussão com os parceiros levantados sobre 
a elaboração de termos de cooperação com a 
finalidade de melhor utilização dos produtos e 

minimização dos custos de destinação final 

CG 01/05/2016 30/06/2016 
Em 

andamento 

Copel fará a solicitação 
nos Editais De Licitação 

(para alguns tipos de 
resíduos) 

Previsto Fevereiro/2017 

Prazo 
alterado. Meta 

em 
andamento 

Estabelecimento dos termos CG 01/07/2016 31/12/2016 
Em 

andamento 
Realização 2017                               

Previsto Abril/2017 

Prazo 
alterado. Meta 

em 
andamento 

Levantamento em todo o estado do Paraná 
das empresas de coleta, transporte, 

armazenamento e tratamento e destinação 
final, divididos por região de abrangência 

CG 01/04/2016 30/08/2016 Concluído 

Apresentação no relatório 
de 2016 informando as 

empresas Homologadas. 
Itens descritos: Região, 
empresas receptoras, 

descrição dos resíduos 
recebidos, número das 

respectivas licenças 
ambientais, telefone e e-
mail de contato com as 

mesmas 

Meta atendida, 
de acordo com 
os resultados 
apresentados 
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SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

Promover a articulação 
com as empresas 

solicitantes de serviços, 
fornecedores, 

subcontratados, comércio 
atacadista de materiais 

recicláveis, cooperativas 
e poder público com a 

finalidade de implementar 
e garantir que o sistema 
de fluxo reverso destes 
resíduos e produtos pós 
prestação de serviços 

sujeito ao processo de LR 
seja realizado 

Buscar parceria e 
implantar a utilização 
de cartas de intenção 
e acordos contratuais 

Discussão com os parceiros levantados e 
elaboração de termos de cooperação com a 

finalidade de melhor utilização dos produtos e 
minimização dos custos de destinação final 

CG 01/07/2016 31/12/2016 Concluído 

Copel fará a solicitação 
nos editais de licitação 
(para alguns tipos de 

resíduos) 
Previsto Fevereiro/2017 

Prazo 
alterado. Meta 

em 
andamento. 

Manter acordos com 
associações de catadores 

e empresas licenciadas 
para reciclagem de papel, 

plásticos, papelão, 
sucateiros intermediários, 

entre outros 

Buscar acordos com 
associações, 

recicladoras, órgãos 
públicos 

Levantamento em todo estado do Paraná das 
associações, recicladoras e órgãos públicos, 
divididos por região de abrangência. Elaborar 

acordos/termos de parceria 

CG 01/04/2016 30/08/2016 Concluído 

Apresentação no relatório 
de 2016 informando as 

empresas homologadas. 
Itens descritos: Região, 
empresas receptoras, 

descrição dos resíduos 
recebidos, número das 

respectivas licenças 
ambientais, telefone e e-
mail de contato com as 

mesmas. 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

4- Buscar novos destinadores 
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SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

Incentivar acordos com 
novos destinadores. 

Buscar até 2025 
novos destinadores 

e/ou soluções 
ambientalmente 
corretas para os 

produtos/resíduos 
gerados pelo setor. 

Levantar constantemente em todo o estado 
do Paraná empresas receptoras dos resíduos 

do setor 
CG 01/03/2016 31/12/2016 Concluído 

Ação Contínua - 
Apresentação do Anexo 
VIII no relatório de 2016 
informando as empresas 

homologadas. Itens 
descritos: Região, 

empresas receptoras, 
descrição dos resíduos 
recebidos, número das 

respectivas licenças 
ambientais, telefone e e-
mail de contato com as 

mesmas 

Resultado 
comprovado. 

Ação 
contínua. 

Para aqueles resíduos que não há destinação 
ambientalmente correta ou apresentam um 

volume muito alto (ex: postes), realizar 
pesquisas e desenvolvimento 

CG 01/06/2016 Contínuo 
Em 

andamento 

Será Criado Um Grupo 
Técnico Para Discutir 
Questões de P&D - 

Previsto Fevereiro/2017 

Meta atendida. 

5- Propostas de logística reversa existentes 

Buscar parcerias com as 
cadeias de                               

logística reversa já 
existentes 

Buscar parcerias com 
as cadeias de pneus, 
lâmpadas, depois de 

implantadas 

Procurar estabelecer parcerias para 
destinação dos resíduos dos setores que já 

possuem logística reversa implantada 
CG 01/06/2016 Contínuo 

 
Via Licitação Da Copel 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

6- Promover a Logística Reversa do Setor 

Implantação da logística 
reversa 

Atingir as metas com 
as ações propostas 

Acompanhar todas as ações realizadas e 
sempre atualizar as metas 

CG Contínuo 
 

Ação Contínua 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Divulgar as informações 
da logística reversa ao 

setor 

Elaboração de um 
material informativo 

por meios eletrônicos, 
redes sociais, etc. 

Elaborar estrutura do material informativo e 
repassar aos envolvidos. Divulgar/utilizar a 

estrutura de informações (Sindicatos, a partir 
de 01/01/17) 

CG 01/01/2017 20/01/2017 
Em 

andamento 
Previsto 2017 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 
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SETOR EMPRESARIAL DE ELETRICIDADE, GÁS, ÁGUA, OBRAS E SERVIÇOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINELTEPAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DAS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

Relatório anual 
descrevendo as ações 
e resultados obtidos 
com o processo de 

logística reversa 
implantada 

Elaboração do relatório técnico sobre as 
atividades desenvolvidas 

Senai 01/01/2017 20/01/2017 Concluído Publicado em 2016 

Publicado 
apenas em 

2016 e 
considerado 
deficiente, 
pois faltam 

comprovações 

Elaborar contratos 
específicos com as 

empresa fabricantes e 
importadores para que 
seja implementada a 

responsabilidade 
compartilhada sobre os 
produtos passíveis de 

logística reversa 

Elaboração de 
contratos específicos 

com cada 
fabricante/importador 

Discussão com as empresas fabricantes, 
distribuidoras e importadoras sobre a 

elaboração de contratos com a finalidade da 
responsabilidade compartilhada e da redução 

dos custos de destinação final 

CG 01/03/2016 Contínuo 
 

Será realizado por meio 
do grupo técnico - Previsto 

Fevereiro/2017 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor de Medicamentos em Desuso 

SETOR MEDICAMENTOS EM DESUSO 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINQFAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

11/2017 11/2019 11/2026 

Estabelecimento do Comitê 
Gestor 

Realização periódica de 
reuniões de acompanhamento 

X 
  

Concluído 
Atas de reunião e documento de 

regimento interno 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Firmar parcerias com 
entidades 

Identificar e promover 
parcerias dos demais elos da 

cadeia (forncededores de 
insumo, 

fabricantes/importadores, 
distribuidores, empresas de 

tratamento de resíduos e setor 
público). 

X 
  

Concluído 
Realizada parceria com o 

Sinpacel 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Promover a Sensibilização e a 
Educação Ambiental para os 
funcionários das farmácias e 

consumidores 
 

X 
  

Concluído 
Realizado treinamento com os 
funcionários das farmácias e 

sensibilização com consumidores 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Criar mecanismos para o 
fortalecimento da Indústria e 

Comércio buscando incentivos 
específicos para o setor 

Discussão sobre 
procedimentos para 

processos tais como: 
desoneração fiscal, compras 
verdes, implantação de uma 
educação ambiental a nível 

federal, liberação de créditos 
para investimento na Logística 

Reversa 

X 
  

Não Iniciada 
De acordo com relatório de 2015, 

meta ainda não iniciada. 
Meta ainda não 

iniciada 

Manter dados de todo o 
processo de coleta, transporte, 
armazenamento e destinação 

final 
 

X 
  

Concluído 
Dados apresentados no relatório 

de 2015 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Elaborar procedimentos para 
serem executados nas 

farmácias, no processo de 
coleta, transporte, 

armazenagem e tratamento de 
medicamentos 

  
X 

 
Concluído Publicada cartilha de Instruções 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 
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SETOR MEDICAMENTOS EM DESUSO 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINQFAR 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

11/2017 11/2019 11/2026 

Elaborar uma forma de 
informação de todo processo 

de coleta, transporte, 
armazenamento e destinação 

final 

  
X 

 
Em 

andamento 
Implantação site: 

www.descarteinteligentepr.com.br 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Solicitar ao poder público a 
inserção do tema Logística 
Reversa nas instituições de 

ensino público e privado 
  

X 
 

Não Iniciada Não desenvolvido 

Não iniciada 

Buscar por meio do Poder 
Público a criação de 

mecanismos para desoneração 
fiscal, compras verdes, 

implantação de educação 
ambiental, liberação de 

créditos para investimento na 
Logística Reversa 

  
X 

 
Não Iniciada Não desenvolvido 

Expansão de todas as ações 
para os municípios do estado 

do Paraná 
   

X 
Em 

andamento 

Atendimento apenas em Curitiba, 
Colombo e Toledo 

Não foi apresentada 
documentação 
comprovatória. 

Expansão do projeto de LR de 
medicamentos para todo o 

Estado do Paraná, atingindo 
100% em 120 meses 

   
X 

Em 
andamento 

Projeto de investimento e 
captação de recursos para 

implementação da Logística 
Reversa 

   
X Não Iniciada Não informado Não iniciada 

Elaboração e implementação 
de um sistema com a 

finalidade de registrar os dados 
gerados anualmente, fazer um 

relatório estatístico e a 
montagem de relatórios do 

setor 

   
X Não Iniciada Não informado Não iniciada 
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Detalhamento das metas do Setor de Óleos Lubrificantes Automotivos. 

SETOR DE FILTROS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ABRAFILTROS 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recolher e dar 
destinação final 
ambientalmente 

adequada 

Recolher 80.000 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em cem (100) 
pontos de coleta 

distribuídos em dez (10) 
municípios 

x 
      

Concluído 

O volume total coletado, por 
meio de cento e vinte e dois 
(122) pontos distribuídos em 
dez (10) municípios, foi de 

83.621 kg, sendo 80.976,5 kg 
destinados a blendagem e co-

processamento 

Meta atendida, de 
acordo com o 

resultado 
apresentado. 

Recolher 130.000 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em cento e 
oitenta (180) pontos de 

coleta, distribuídos em vinte 
(20) municípios 

 
x 

     
Concluído 

O volume total coletado, por 
meio de cento e setenta e oito 
(178) pontos distribuídos em 
vinte (20) municípios, foi de 

143.716,96 kg, sendo 
149.140,4 kg destinados a 

blendagem e co-
processamento 

Meta parcialmente 
atendida. Faltou 

atender dois pontos 
de coleta. 

Recolher 200.000 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em duzentos e 
setenta (270) pontos de 
coleta, distribuídos em 
trinta (30) municípios 

  
x 

    
Concluído 

O volume total coletado, por 
meio de quatrocentos e vinte e 
três (423) pontos distribuídos 
em trinta (30) municípios, foi 

de 227.607,11 kg, sendo 
217.780,55 kg destinados a 

blendagem e co-
processamento 

Meta atendida, de 
acordo com o 

resultado 
apresentado. 

Recolher 227.200 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em trezentos e 
trinta (330) pontos de coleta 

previstos, distribuídos em 
trinta (30) municípios 

   
x 

   
Concluído 

O volume total coletado, por 
meio de seiscentos e cinco 

(605) pontos distribuídos em 
trinta (30) municípios, foi de 

234.508,57 kg, sendo 
227.625,15 kg destinados a 

blendagem e co-
processamento 

Meta atendida, de 
acordo com o 

resultado 
apresentado. 
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SETOR DE FILTROS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ABRAFILTROS 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recolher 240.600 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em trezentos e 
setenta e sete (377) pontos 

de coleta previstos, 
distribuídos em trinta e três 

(33) municípios 

    
x 

  
Em andamento Não informado 

Meta em 
andamento. 

Relatório previsto 
para publicação em 

2018. 

Recolher 267.300 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em trezentos e 
noventa (390) pontos de 

coleta previstos, 
distribuídos em trinta e seis 

(36) municípios 

     
x 

 
Não iniciado Não informado 

Meta não iniciada, 
prevista para 2018 

Recolher 294.000 kg de 
filtros usados de óleo 

lubrificante, em 
quatrocentos e quinze (415) 
pontos de coleta previstos, 
distribuídos em quarenta e 

um (41) municípios 

      
x Não iniciado Não informado 

Meta não iniciada, 
prevista para 2019 

. Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor de Embalagens de Agrotóxicos. 

 

SETOR DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: inpEV 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES  
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2012 2013 2014 2015 2016 

Recolher e dar destinação final 
ambientalmente adequada 

Destinar 4.630.000 kg de 
embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

x 
    

Concluído 

Foram destinadas 
4.832.316 kg de 

embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Destinar 4.880.000 kg de 
embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

 
x 

   
Concluído 

Foram destinadas 
5.002.536 kg de 

embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Destinar 4.880.000 kg de 
embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

  
x 

  
Concluído 

Foram destinadas 
5.367.256 kg de 

embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 

Destinar 5.367.246 kg de 
embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

   
x 

 
Concluído 

Foram destinadas 
6.110.305 kg de 

embalagens vazias, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

Meta atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 
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Referência: SEMA/PR. 

 

Detalhamento das metas do Setor de Materiais Compósitos. 

SETOR DE MATERIAIS COMPÓSITOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ALMACO 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEL 

PRAZO 
PREVISTO SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

08/2017 

Recolher peças de 
reposição 

comercializadas 

Recolher 5.000 kg 
peças, equivalente a 
100% do volume de 
peças de reposição 
comercializadas em 

2014. 

Almaco X Em andamento 

De acordo com o 
relatório parcial dos 
meses de setembro 
a novembro de 2016 

foram destinados 
322 kg, em Curitiba. 

Meta em andamento. 

Referência: SEMA/PR. 

  

Destinar 6.110.305 kg de 
embalagens vazias, com 

uma oscilação de 5% para 
mais ou para menos, por 
meio de sessenta e sete 

(67) unidades de 
recebimento 

    
x Concluído 

Foram destinadas 
5.970.184 kg de 

embalagens vazias, por 
meio de 67 unidades de 

recebimento 

Meta não atendida, de 
acordo com resultado 

apresentado 
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Detalhamento das metas do Setor de Óleos Lubrificantes. 

TERMO DE COMPROMISSO PARA RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDILUB, SINDIREFINO, SIMEPETRO E SINDICOM 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

PREVISTO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Recolher e dar 
destinação final 
ambientalmente 

adequada 

Os produtores deverão, por meio de 
coletores autorizados contratados, 

garantir a oferta da atividade de coleta 
de OLUC, em 80% dos municípios do 
estado do Paraná, bem como a oferta 

de coleta de OLUC, mediante 
solicitação prévia de consumidores ou 

revendedores, com antecedência 
mínima de 30 dias, em 100% dos 
municípios do estado do Paraná 

Sindirefino 

2012 

Não informado Não informado Sem informação 

2013 

2014 

2015 

Os geradores deverão efetuar a 
devolução, aos comerciantes ou aos 
coletores autorizados, de 100% do 
volume de lubrificantes que tiverem 

adquirido 

Sindirefino 

2012 

2013 

2014 

2015 

Os comerciantes atacadistas deverão 
garantir o recebimento e a 

subsequente entrega, aos coletores 
autorizados, de 100% do volume de 
OLUC que lhes for devolvido pelos 

consumidores ou comerciantes 
varejistas. 

Os comerciantes varejistas deverão 
garantir o recebimento de 100% do 
volume que lhes for devolvido pelos 

consumidores assim como a 
devolução aos coletores autorizados 
ou comerciantes atacadistas de, no 
mínimo, 60% de óleos lubrificantes 

que tiverem comercializadores. 

Sindirefino 

2012 Não informado Não informado 

Sem informação 2013 Não informado Não informado 

2014 Não informado Não informado 

2015 Concluído 

Foram comercializados 
99.488.374 litros de óleo 

lubrificante, sendo 16.272.527 
litros dispensados de coleta e 

34.859.523 litros coletados, valor 
este equivalente a 41,9% 

superando a meta estabelecida 
para a região sul a qual era 

37,0% 

Meta atendida, de 
acordo com os relatórios 
apresentados, os quais 

atendem as metas 
estabelecidas na 

Portaria Interministerial 
MMA-MME 59/2012 
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TERMO DE COMPROMISSO PARA RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDILUB, SINDIREFINO, SIMEPETRO E SINDICOM 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

PREVISTO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Os coletores deverão garantir a coleta 
de 100% do OLUC gerado a partir dos 

lubrificantes comercializados nos 
municípios cobertos pelo sistema de 
logística reversa implantado pelos 

produtores. 

Sindirefino 

2012 Concluído 

Foram coletados 28.890 m³ de 
óleo lubrificante, sendo que de 

acordo com a portaria 
interministerial a meta prevista 
para o ano era de 34.092 m³, 

valor este equivalente a 36% da 
quantidade possível se ser 

coletada 

Meta não atendida, visto 
que foi coletado volume 

inferior de óleo 
lubrificante ao 

estabelecido na meta 

2013 Concluído 

Foram coletados 36.715 m³ de 
óleo lubrificante, sendo que de 

acordo com a portaria 
interministerial a meta prevista 
para o ano era de 40.148 m³, 

valor este equivalente a 36% da 
quantidade possível de ser 

coletada 

2014 Concluído 

Foram coletados 30.302 m³ de 
óleo lubrificante, sendo que de 

acordo com a portaria 
interministerial a meta prevista 
para o ano era de 33.138 m³, 

valor este equivalente a 37% da 
quantidade possível se ser 

coletada. 

2015 Não informado Não informado Sem informação 

Os refinadores deverão receber e 
processar 100% do OLUC coletado no 

Estado do Paraná, garantindo uma 
eficiência de um minímo de 65% de 
rendimento do processo de rerrefino, 
visando à maximização da produção 

de óleos básicos rerrefinados. 

Sindirefino 

2012 

Não informado Não informado Sem informação 
2013 

2014 

2015 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas de Embalagens Plásticas de Lubrificantes. 

ACORDO SETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LOGISTICA REVERSA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS USADAS DE LUBRIFICANTES 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDICOM, SINDTIRR, SINDILUB, SIMEPETRO, CNC E FECOMBUSTÍVEIS 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO PREVISTO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2012 2013 2014 2015 2016 

Recolher e dar 
destinação final 
ambientalmente 

adequada 

 
Jogue Limpo X 

    
Concluído 

Foram coletados 766 t de plástico, 
sendo 90% desta quantidade 
encaminhados à reciclagem 

 

Destinar, de forma 
cumulativa, 3.4 t de 

material plástico, 
equivalente a 68 

milhões de embalagens 

Jogue Limpo 
 

X 
   

Concluído 

Foram coletados 800 t de plástico, 
sendo 685 t encaminhados à 

reciclagem, o que totaliza 
aproximadamente 12,3 milhões de 

embalagens plásticas. 

Meta atendida, de 
acordo com os 

relatórios 
apresentados 

Destinar, de forma 
cumulativa, 3.8 t de 

material plástico, 
equivalente a 76 

milhões de embalagens 

Jogue Limpo 
  

X 
  

Concluído 

Foram coletados 816.809 kg de 
plástico, sendo 730.240 kg 

encaminhados à reciclagem, o 
que totaliza aproximadamente 
14,6 milhões de embalagens 

plásticas 

Meta atendida, de 
acordo com os 

relatórios 
apresentados 

Destinar, de forma 
cumulativa, 4.2 t de 

material plástico, 
equivalente a 84 

milhões de embalagens 

Jogue Limpo 
   

X 
 

Concluído 

Foram coletados 754.062 kg de 
plástico, sendo 689.470 kg 

encaminhados à reciclagem, o 
que totaliza aproximadamente 
13,8 milhões de embalagens 

plásticas 

Meta atendida, de 
acordo com os 

relatórios 
apresentados 

Destinar, de forma 
cumulativa, 4.4 t de 

material plástico, 
equivalente a 88 

milhões de embalagens 

Jogue Limpo 
    

X Concluído 

Foram coletados 694.940 kg de 
plástico, sendo 646.588 kg 

encaminhados à reciclagem, o 
que totaliza aproximadamente 
12,9 milhões de embalagens 

plásticas 

Meta atendida, de 
acordo com os 

relatórios 
apresentados 

Referência: SEMA/PR. 

  



  

 

1276 

 
1276 

Detalhamento das metas do Setor de Reparação de Veículos e Acessórios 

SETOR INDUSTRIAL DA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIREPA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2016 2018 2025 

1- Promover a Educação Ambiental nas Empresas de Reparação Associadas 

Sensibilização e educação 
ambiental para as empresas 

de reparação 

Elaboração de material de 
integração para os 

funcionários novatos, 
realização de palestras e 

treinamentos internos 

% de empresas associadas 

30% 35% 50% 70% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Incentivar a separação 
correta dos resíduos não 
perigosos dos perigosos 

Informativos e palestras sobre 
o assunto 

30% 35% 50% 70% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Incentivar a pratica dos 3 Rs 30% 35% 50% 70% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

2- Gestão de Resíduos Sólidos 

Incentivar a elaboração e 
implantação de PGRS nas 
empresas associadas aos 

Sindirepas 

Elaboração e implantação de 
PGRS 

% de empresas associadas 

200 350 400 500 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Orientar as empresas a 
controlar a documentação 

dos receptores de resíduos 
(Licenças Ambientais, 

Certificados de Destinação, 
etc.) 

PGRS, palestras, informativos. 200 350 400 500 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

% dos resíduos gerados 
pelas reparadoras serão 

reciclados, reaproveitados, 
remanufaturados, evitando 

que os resíduos que possam 
ser reaproveitados sejam 

enviados para aterro 
industrial 

Coleta Seletiva, palestras, 
informativos 

Controles quantitativos dos 
resíduos gerados nas empresas 

associadas 
30% 35% 40% 50% - 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

3- Firmar parcerias com as empresas 
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SETOR INDUSTRIAL DA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIREPA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2016 2018 2025 

Incentivar parcerias com os 
demais elos da cadeia 

automotiva 

Buscar parcerias com 
fabricantes, produtores, 

comerciantes que fazem parte 
da cadeia de reparação 

Nº de empresas parceiras 

2 3 4 5 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Manter acordos com 
associações de catadores e 
empresas licenciadas para 

reciclagem de papel, 
plásticos, papelão, sucateiros 

intermediários, etc. 

Buscar acordos com 
associações, recicladoras, 

órgãos públicos 
20 25 30 35 - 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Incentivar parcerias com 
empresas de remanufatura 

Buscar parcerias com 
empresas de remanufatura 

como embreagens, 
amortecedores, discos de 

freio, caixa de direção, 
direção, motor de arranque, 
alternador, cilindro mestre, 

servo freio, etc. 

5 7 10 12 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

4- Buscar novos destinadores 

Incentivar acordos com novos 
destinadores 

Buscar até 2025 novos 
destinadores e/ou soluções 

ambientalmente corretas para 
os resíduos gerados do setor. 

Nº de empresas destinadoras 2 4 8 10 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

5- Resíduos Perigosos e Sucata Metálica 

Sensibilizar as empresas para 
utilização de produtos 

ecológicos, biodegradáveis, 
menos impactantes ao meio 

ambiente 

Informativos, palestras, 
eventos sobre os benefícios do 

uso desses produtos 

% de empresas associadas 
sensibilizadas 

30% 35% 50% 70% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Incentivar a redução de 
geração de resíduos 
perigosos que são 

encaminhados para aterro 
industrial 

Coleta Seletiva, informativos, 
palestras e eventos 

demonstrando as vantagens 
econômicas da minimização 

da geração de resíduos 
perigosos 

30% 35% 40% 50% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 
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SETOR INDUSTRIAL DA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIREPA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2016 2018 2025 

Incentivar a substituição das 
embalagens individuais de 
óleo lubrificante (litro) por a 

granel 

Informativos, palestras e 
eventos demonstrando as 

vantagens econômicas e de 
destinação dos resíduos 
gerados na troca de óleo 

30% 35% 40% 50% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Orientar as empresas sobre a 
forma correta de 

armazenamento de resíduos 
perigosos e de sucata 

metálica. 

Incentivar por meio de 
palestras, informativos e 

eventos demonstrando as 
consequências negativas do 

armazenamento incorreto 

30% 35% 50% 70% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

6- Propostas de Logística Reversa Existentes 

Buscar parcerias com as 
cadeias de logística reversa 

já existentes 

Buscar parcerias com as 
cadeias de pneus, óleos, 

lâmpadas, baterias depois de 
implantadas 

Nº de empresas parceiras 2 4 6 8 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

7- Promover a Logística Reversa do setor de reparação 

Divulgar as informações da 
logística reversa ao setor de 

reparação 

Divulgar por meio da 
elaboração de folder sobre o 
assunto a ser distribuído ao 
consumidor/cliente e banner 
informativo promovendo a 

responsabilidade ambiental da 
empresa 

Nº de ações 9 18 22 30 - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

8- Gestão de efluentes líquidos 

Buscar soluções para 
destinação e 

reaproveitamento do lodo 
gerado nas caixas de 

separação água e óleo. 

Buscar parcerias com 
instituições que desenvolvam 

pesquisas para 
reaproveitamento de resíduos. 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor Industrial da Madeira. 

SETOR INDUSTRIAL MADEIRA, MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SIMOV 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2018 2021 2025 

1- Estabelecimento de Comitê Gestor 

Criar o comitê gestor 
da logística reversa 
da cadeia produtiva 

de madeira e móveis 
do Paraná 

Identificação e 
discussão com 

potenciais parceiros 
Comitê gestor 

suprasetrorial, sindicatos 
de representação 

contemplados no PLR e 
entidades de apoio 

% de 
implantação 

Início 100% - 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Estabelecimento do 
Comitê Gestor da 
Logística Reversa 

(deliberativo e 
executivo) 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

2- Firmar parcerias com entidades 

Identificação e 
promoção de 

parcerias com os 
demais elos da 

cadeia (fornecedores 
de insumo, 

fabricantes/importa-
dores, comércio 

varejista, 
recicladores, 

cooperativas de 
catadores e setor 

público) 

Elaboração de termos 
de cooperação e 

parceria com 
fornecedores de insumo, 
fabricantes/importadores

, comércio varejista, 
recicladores, 

cooperativas de 
catadores, setor público) 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 
Paraná e empresas 

associadas as entidades 
de representação 

Documentos 
 

Termos 
elaborados  

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Iniciar o processo de 
busca e contatos com 
todos os parceiros em 
potencial e promover a 
articulação da cadeia 

produtiva 

Quantidade 
de parceiros  

Início do 
processo 

Todos 
os elos 

da 
cadeia 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Estabelecimento dos 
termos de cooperação 
com todos os parceiros 

vinculados à cadeia 
produtiva 

Termos 
firmados  

Início do 
processo 

Todos 
os elos 

da 
cadeia 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

3- Promover a Educação Ambiental 

Promover a 
Sensibilização e 

educação ambiental 

Elaboração de material 
de educação ambiental 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 

Material 
elaborado  

Início 100% 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 
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SETOR INDUSTRIAL MADEIRA, MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SIMOV 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2018 2021 2025 

para as empresas 
em todo o estado do 
Paraná (incentivar a 
prática dos 3 Rs e o 
processo de triagem 

na fonte dos 
produtos/resíduos) 

Realização de palestras 
e treinamentos internos 

madeira e móveis do 
Paraná e empresas 

associadas às entidades 
de representação % empresas 

associadas  
20% 40% 60% 80% - 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Realizar 
procedimentos para 
conscientização das 
empresas sobre os 
produtos/resíduos 
gerados que sejam 

recicláveis, 
reaproveitáveis, 

remanufaturáveis, 
evitando que sejam 
encaminhados para 

disposição em 
aterros industriais 

incluindo os 
cuidados com os 

resíduos perigosos. 

Elaboração de material 
específico para a 

empresa focando a 
utilização de materiais 
recicláveis, reutilizáveis 
e passíveis de logística 

reversa 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 
Paraná e empresas 

associadas às entidades 
de representação 

Material 
elaborado  

100% 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Repasse via palestras e 
visitas técnicas para as 
empresas associadas 

% empresas 
associadas  

20% 40% 60% 80% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Elaborar um sistema 
de informação ao 

consumidor sobre o 
processo logístico 
reverso dos bens 

adquiridos e 
identificando de 
forma clara as 
atribuições do 

consumidor nesta 
etapa 

Cartilha, folder ou 
informações contidas 

nos manuais de 
montagem/utilização do 

produto 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 
Paraná e empresas 

associadas as entidades 
de representação 

Material 
elaborado  

Início 100% 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Informações sobre as 
responsabilidades para 
a utilização de sistemas 

de coleta seletiva 
municipal (20 regiões), 
PEVs e cooperativas 

% empresas 
associadas  

20% 40% 60% 80% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

4- Promover a Logística Reversa do setor 
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SETOR INDUSTRIAL MADEIRA, MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SIMOV 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2018 2021 2025 

Elaboração de 
estudo de viabilidade 

econômico e 
financeiro da 

logística reversa 

Identificação e 
contratação da entidade 

para execução do 
estudo 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná 

% elaboração 
 

100% 
(conclusão 
até 2017) 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Estabelecimento do 
sistema de logística 
reversa e metas da 

logística reversa 

Elaboração do projeto 
de investimento, 

captação e 
implementação da 
logística reversa 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná 

% elaboração 
 

Início 2017 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Utilizar o processo 
informatizado para 

mensurar as 
quantidades de 

materiais passíveis de 
logística reversa 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 
Paraná e empresas 

associadas 

Sistema 
implementado  

A ser 
avaliado 
durante 

a 
implanta
ção da 

LR 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Elaboração de um 
manual de apoio 

para o Comitê 
Gestor controlar a 
documentação dos 

receptores de 
resíduos (Licenças 

Ambientais, 
Certificados de 

Destinação, etc.) 
referente aos 
resíduos pós 

consumo 

Elaborar manual 
aplicável a todo o setor. 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná 

Manual 
elaborado  

100% 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Implantar o manual nas 
empresas e entidades 

que processam os 
resíduos passíveis de 

logística reversa 

% de 
empresas e 
entidades 

processadora
s de resíduos 

 
20% 40% 60% 80% - 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Elaboração e 
implementação de 

um sistema 
eletrônico com a 

finalidade de 

Estruturação em 
parceria com o poder 

público de sistema 
eletrônico 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná 

Sistema 
desenvolvido  

Início 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 
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SETOR INDUSTRIAL MADEIRA, MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SIMOV 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2018 2021 2025 

registrar os dados 
gerados, fazer um 

tratamento 
estatístico e a 
montagem de 

relatórios do setor 

Implantação do sistema 
no processo da logística 

reversa 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná e empresas que 
realizam o 

processamento de 
resíduos 

Sistema 
implementado  

Início 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

5- Promover a Logística Reversa do setor 

Manter acordos com 
associações de 

catadores e 
empresas 

licenciadas para 
reciclagem de 

madeira e móveis e 
outros resíduos 

Estabelecer parcerias e 
contratos para 

instituição do sistema de 
LR prevendo o repasse 
de dados por meio de 
sistema informatizado 
(produção/quantidade 
de material a ser a ser 

processado) 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná 

Parcerias e 
contratos 

estabelecidos 
 

A ser 
avaliado 
durante 

a 
implanta
ção da 

LR 

 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

No caso de 
aproveitamento 

energético buscar 
parceiros na 

indústria para os 
processos de 

Trituração, 
Briquetagem e 

Peletização 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Divulgar as 
informações da 

logística reversa ao 
setor. 

Elaboração de material 
informativo e uso de 
meios eletrônicos, 
fóruns, facebook e 
grupos de e-mail 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 
Paraná e empresas 

associadas 

  

A ser 
avaliado 
durante 

a 
implanta
ção da 

LR 

 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Relatório descrevendo 
as ações e resultados 

obtidos com o processo 
de logística reversa 

implantada 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 



  

 

1283 

 
1283 

SETOR INDUSTRIAL MADEIRA, MOBILIÁRIO E MARCENARIA 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SIMOV 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 
2014 2015 2016 2018 2021 2025 

Criação de um canal 
de comunicação 

entre as empresas, 
fabricantes/importa-
dores, recicladores, 
consumidores com o 

comitê gestor da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis 

Elaboração e 
implementação de um 
sistema para o acesso 
troca de informações 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva de 
madeira e móveis do 

Paraná 

  

A ser 
avaliado 
durante 

a 
implanta
ção da 

LR 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Referência: SEMA/PR 

 

Detalhamento das metas do Setor de Pneus Inservíveis e Pneus Inservíveis importados. 

SETOR: PNEUS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: RECICLANIP E ABIDIP 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEL 
PRAZO 

PREVISTO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Manutenção do sistema implantado, observando-se os princípios da 
legislação em vigor, em especial os objetivos previstos no plano de 
gerenciamento de coleta, armazenamento e destinação de pneus 

inservíveis - PGP em conformidade com a Resolução CONAMA 416/2009. 
Ajustamento periódico das metas em conformidade com o PGP, o 

PERS/PR e o Plano de Regionalização de Residuos Sólidos do Paraná 

- 
Reciclanip 

Abidip 
- 

Em 
andamento 

Informações sobre PEVs, 
volumes coprocessados, 

quantidades incineradas e 
trituradas. 

Não foi apresentada 
documentação 
comprovatória. 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor de Minerais Não Metálicos 

SETOR: MINERAIS NÃO METÁLICOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO:SINDILOUÇA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILID

ADES 
UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

2014 2015 2016 2017 2018 2021 

1- Estabelecimento de Comitê Gestor 
  

Criar o Comitê 
Gestor da logística 
reversa da cadeia 

produtiva da 
construção civil 

Identificação dos 
potenciais parceiros 

Comitê Gestor 
formados pelos 
sindicatos de 
representação 

contemplados no 
PLR, FIEP e Setor 

Público 

% de 
implantação 

Início 100% 

    
Concluído Publicadas 

atas de 
reuniões e 
documento 

de regimento 
interno 

Meta atendida 
de acordo com 

resultado 
publicado 

Estabelecimento do 
Comitê Gestor da 
Logística Reversa 

(deliberativo e 
executivo) 

    
Concluído 

2- Firmar parcerias com entidades 
  

Identificação e 
promoção de 

parcerias com os 
demais elos da 

cadeia 
(fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importa

dores, comércio 
varejista, 

recicladores, 
cooperativas de 

catadores e setor 
público) 

Elaboração de termos 
de cooperação e 

parceria com 
fornecedores de insumo, 
fabricantes/importadores

, comércio varejista, 
recicladores, 

cooperativas de 
catadores,setor público) 

Comitê Gestor 
formados pelos 
sindicatos de 
representação 

contemplados no 
PLR, FIEP e Setor 

Público 

Documentos 
 

Termos 
elaborados     

Em andamento 

Publicado 
Projeto de 

Instalação de 
PEV's 

O material 
publicado 

informa que o 
programa está 

em 
andamento, 

porém não há 
informações 
quantitativas. 

Iniciar o processo de 
busca e contatos com 
todos os parceiros em 
potencial e promover a 
articulação da cadeia 

produtiva 

Quantidade de 
parceiros   

Início do 
processo 

Todos os elos da cadeia 

Estabelecimento dos 
termos de cooperação 
com todos os parceiros 

vinculados à cadeia 
produtiva 

Termos firmados 
  

Início do 
processo 

Todos os elos da cadeia 

3- Promover a Educação Ambiental 
  

Promover a 
Sensibilização e 

educação 
ambiental para 

Elaboração de material 
de educação ambiental 

Comitê Gestor 
formados pelos 
sindicatos de 
representação 

Material 
elaborado  

Início 50% 100% 
  

Em andamento 

Publicado 
folder e 

banner de 
logística 

Meta atendida 
de acordo com 

resultado 
publicado 
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SETOR: MINERAIS NÃO METÁLICOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO:SINDILOUÇA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILID

ADES 
UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

2014 2015 2016 2017 2018 2021 

todos os 
associados aos 

Sindicatos 
contemplados na 
PLR (incentivar a 

prática dos 3 R's e 
o processo de 

triagem na fonte 
dos 

produtos/resíduos) 

contemplados no 
PLR, FIEP e Setor 

Público 

reversa 

Realização de palestras 
e/ou divulgação via 

meios eletrônicos para 
as empresas associadas 

% empresas 
associadas   

50% 
 

100% 
 

Pendente 
Não 

informado 
Sem 

informações 

Realizar 
procedimentos 

para 
conscientização 
das empresas 

associadas sobre 
os 

produtos/resíduos 
gerados que sejam 

recicláveis, 
reaproveitáveis, 

remanufaturáveis, 
evitando que sejam 

encaminhados 
para disposição em 
aterros industriais 

incluindo os 
cuidados com os 

resíduos perigosos 

Elaboração de material 
específico para a 

empresa focando a 
utilização de materiais 
recicláveis, reutilizáveis 
e passíveis de logística 

reversa 

material 
elaborado   

50% 100% 
  

Em andamento 
Não 

apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória. 

Repasse via palestras 
e/ou divulgação via 

meios eletrônicos para 
as empresas associadas 

% empresas 
associadas   

50% 
 

100% 
 

Pendente 
Não 

apresentado 
Sem 

informações 

Elaborar 
instrumento de 

informação para as 
empresas da 

cadeia da 
construção civil 

sobre o processo 
logístico reverso 

dos resíduos 

Cartilha, folder, meios 
eletrônicos ou 

informações contidas 
em manuais específicos, 

nota fiscal eletrônica. 

Material 
elaborado  

Início 50% 100% 
  

Em andamento 
Não 

apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória. 

Informações sobre a 
estrutura na região para 
a utilização de sistemas 
de coleta e destinação 

% empresas 
associadas   

50% 
 

Ação 
contínua  

Em andamento 
Não 

apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória. 



  

 

1286 

 
1286 

SETOR: MINERAIS NÃO METÁLICOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO:SINDILOUÇA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILID

ADES 
UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

2014 2015 2016 2017 2018 2021 

gerados nas obras 
e identificando de 

forma clara as 
atribuições nesta 

etapa 

dos resíduos (20 
regiões). 

4- Promover a Logística Reversa do setor 
  

Projeto de 
investimento e 
captação de 

recursos para 
implementação da 
Logística Reversa 

Elaboração do projeto 
de investimento, 
captação para 

implementação da 
logística reversa 

Comitê Gestor 
formados pelos 
sindicatos de 
representação 

contemplados no 
PLR, FIEP e Setor 

Público. 

% elaboração 
 

Início 50% 100% 
  

Em andamento 
Não 

apresentado 

Não foi 
apresentada 

documentação 
comprovatória. 

Elaboração de um 
manual de apoio 

para o Sindicato e 
empresas 

associadas a fim 
de controlar a 

documentação dos 
receptores de 

resíduos (Licenças 
Ambientais, 

Certificados de 
Destinação, etc.) 

referente aos 
resíduos da 

construção civil 

Elaborar manual 
aplicável. 

Manual 
elaborado   

50% 100% 
  

Pendente 
Não 

apresentado 
Sem 

informações 

Informar as empresas 
associadas e entidades 

que processam os 
resíduos passíveis de 

logística reversa (meios 
eletrônicos) 

% de empresas 
associadas e 

entidades 
processadoras 

de resíduos 

  
50% 100% 

  
Pendente 

Não 
apresentado 

Sem 
informações 

Quantificação, 
qualificação e 
manejo dos 

produtos gerados 
pela atividade 

Desenvolver uma 
ferramenta para 

acompanhamento da 
produção e a destinação 

dos produtos não 
utilizáveis para a 

atividade afim 

Sistema 
desenvolvido   

Início 
 

Ação 
Contínua  

Pendente 

Não 
apresentado 

Sem 
informações 

Não 
apresentado 

Sem 
informações 
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SETOR: MINERAIS NÃO METÁLICOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO:SINDILOUÇA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILID

ADES 
UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

2014 2015 2016 2017 2018 2021 

Possibilitar a 
articulação junto 

aos órgãos 
públicos e de 
Pesquisa e 

Desenvolvimento a 
obtenção de 
tecnologias 
voltadas ao 
processo de 
reutilização e 

reciclagem dos 
resíduos da 

construção civil 

Identificar os órgãos tais 
como Universidades, 
centros de pesquisa e 
entidades na região e 
estabelecer parcerias 

público/privadas. 

Comitê Gestor 
formados pelos 
sindicatos de 
representação 

contemplados no 
PLR, FIEP e Setor 

Público 

Formalização 
das parcerias   

Início 50% 75% 100% Pendente 
Não 

apresentado 
Sem 

informações 

Otimizar os 
processos para 
reciclagem dos 

resíduos da 
construção civil. 

Realizar estudos em 
parceria com empresas 

do setor privado e 
entidades de P&D 

Comitê Gestor 
formados pelos 
sindicatos de 
representação 

contemplados no 
PLR, FIEP e Setor 

Público. 

Pesquisas em 
desenvolvimento   

Início Ação Contínua Pendente 
Não 

apresentado 
Sem 

informações 

Divulgar as 
informações da 

logística reversa ao 
setor 

Elaboração de material 
informativo e uso de 

meios eletrônicos 

Material 
elaborado  

A ser avaliada durante a implantação da LR 

Pendente 
Não 

apresentado 
Sem 

informações 

Relatório descrevendo 
as ações e resultados 

obtidos com o processo 
de logística reversa 

implantada 

Relatórios 
estruturados  

Concluído 
Relatório 

publicado em 
2016 

Considerado 
deficiente por 

falta de 
informações e 
comprovações 

Criação de um 
canal de 

comunicação entre 
as empresas, 

fabricantes/importa
dores, 

recicladores, 
consumidores com 
o comitê gestor da 
logística reversa da 

Elaboração e 
implementação de um 
canal para o acesso 
troca de informações 

Comitê de gestão 
da logística reversa 

da cadeia 
produtiva da 

construção civil e 
empresas 

associadas as 
entidades de 

representação 

Sistema de 
acesso 

elaborado e 
implantado 

 
Início 

 
Ação Contínua Pendente 

Não 
apresentado 

Sem 
informações 



  

 

1288 

 
1288 

SETOR: MINERAIS NÃO METÁLICOS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO:SINDILOUÇA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILID

ADES 
UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

2014 2015 2016 2017 2018 2021 

cadeia produtiva 
Construção Civil 

Referência: SEMA/PR. 

 

Detalhamento das metas do Setor de Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 

SETOR: METAL MECÂNICO 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIMETAL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO 
 

LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 12 
meses 

24 
meses 

36 
meses 

48 
meses 

84 
meses 

120 
meses 

1- Estabelecimento de Comitê Gestor 
   

Criar o comitê gestor da 
logística reversa da 

cadeia produtiva do setor 
metalmecânico do 

Paraná e os grupos 

Identificação e discussão 
com potenciais parceiros 

Comitê gestor supra-setorial, 
sindicatos de representação 

contempaldos no PLR, e 
entidades de apoio 

% de 
implantação 

100% 

 

    
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Estabelecimento do 
Comitê Gestor da 
Logística Reversa 

(deliberativo e executivo) 
e a criação de grupos de 

trabalho regionais 
 

    
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

2- Firmar parcerias com entidades 
   

Identificação e promoção 
de parcerias com os 

demais elos da cadeia 
(fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importadores, 

comércio varejista, 
recicladores, 

cooperativas de 

Elaboração de termos de 
cooperação e parceria 
com fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importadores, 

comércio varejista, 
recicladores, 

cooperativas de 
catadores,setor público) 

Comitê de gestão da logística 
reversa da cadeia produtiva 

do setor metalmecânico, 
empresas associadas as 

entidades de representação 

Documentos 
 

 

Termos 
elaborados    

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 



  

 

1289 

 
1289 

SETOR: METAL MECÂNICO 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIMETAL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO 
 

LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 12 
meses 

24 
meses 

36 
meses 

48 
meses 

84 
meses 

120 
meses 

catadores e setor 
público) 

Iniciar o processo de 
busca e contatos com 
todos os parceiros em 
potencial e promover a 
articulação da cadeia 

produtiva 

Quantidade de 
parceiros  

 

Início do 
processo 

Todos os elos da cadeia - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Estabelecimento dos 
termos de cooperação 
com todos os parceiros 

vinculados à cadeia 
produtiva 

Termos 
firmados  

 

Início do 
processo 

Todos os elos da cadeia - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

3- Promover a Educação Ambiental 
   

Promover a 
Sensibilização e 

educação ambiental para 
todos os associados aos 
Sindicatos contemplados 

na PLR (incentivar a 
prática dos 3 R's e o 

processo de triagem na 
fonte dos 

produtos/resíduos) 

Elaboração de material 
de educação ambiental 

Comitê de gestão da logística 
reversa da cadeia produtiva 

do setor metalmecânico, 
empresas associadas as 

entidades de representação 

Material 
elaborado  

Início 50% 50% 
  

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Realização de palestras 
e treinamentos internos 

% empresas 
associadas   

20% 40% 60% 80% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Realizar procedimentos 
para conscientização 

das empresas 
associadas sobre os 

produtos/resíduos 
gerados que sejam 

recicláveis, 
reaproveitaveis, 

remanufaturaveis, 
evitando que sejam 
encaminhados para 

disposição em aterros 
industriais incluindo os 

cuidados com os 
resíduos perigosos. 

Elaboração de material 
específico para a 

empresa focando a 
utilização de materiais 

recicláveis, reutilizáveis e 
passíveis de logística 

reversa 

Material 
elaborado   

50% 50% 
  

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Repasse via palestras e 
visitas técnicas para as 
empresas associadas 

% empresas 
associadas   

20% 40% 60% 80% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 



  

 

1290 

 
1290 

SETOR: METAL MECÂNICO 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIMETAL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO 
 

LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 12 
meses 

24 
meses 

36 
meses 

48 
meses 

84 
meses 

120 
meses 

Elaborar um sistema de 
informação ao 

consumidor sobre o 
processo logístico 
reverso dos bens 

adquiridos e 
identificando de forma 
clara as atribuições do 

consumidor nesta etapa 

Cartilha, folder ou 
informações contidas 

nos manuais de 
montagem/utilização do 
produto, identificação na 

nota eletrônica. 

Material 
elaborado  

Início 50% 50% 
  

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Informações sobre as 
responsabilidades para a 
utilização de sistemas de 
coleta seletiva municipal 

(20 regiões), PEVs e 
cooperativas 

% empresas 
associadas   

20% 40% 60% 80% - 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

4- Promover a Logística Reversa do setor 
   

Projeto de investimento 
e captação de recursos 
para implementação da 

Logística Reversa. 

Elaboração do projeto de 
investimento, captação 
para implementação da 

logística reversa. 

Comitê de gestão da logística 
reversa da cadeia produtiva 
do setor de metalmecânico e 

empresas associadas as 
entidades de representação 

% elaboração 
 

Início 50% 100% 

 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Estabelecimento do 
sistema e metas da 

logística reversa 

Utilizar o processo 
informatizado para 

mensurar quali-
quantitativo dos 

materiais passíveis de 
logística reversa 

Sistema 
implementado   

A ser avaliado durante a implantação 
da LR 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Elaboração de um 
manual de apoio para o 
Comitê Gestor controlar 

a documentação dos 
receptores de resíduos 
(Licenças Ambientais, 

Certificados de 
Destinação, entre outros) 

referente aos resíduos 
pós consumo. 

Elaborar manual 
aplicável à todo o setor . 

Manual 
elaborado   

50% 50% 

 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Implantar o manual nas 
empresas e entidades 

que processam os 
resíduos passíveis de 

logística reversa 

% de 
empresas e 
entidades 

processadoras 
de resíduos 

  
20% 40% 60% 80% - 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Elaboração e 
implementação de um 

sistema eletrônico com a 

Estruturação em parceria 
com o poder público de 

sistema eletrônico 

Sistema 
desenvolvido    

Início 
  

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 
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1291 

SETOR: METAL MECÂNICO 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIMETAL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO 
 

LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 12 
meses 

24 
meses 

36 
meses 

48 
meses 

84 
meses 

120 
meses 

finalidade de registrar os 
dados gerados, fazer um  
tratamento estatístico e a 
montagem de relatórios 

do setor 

Implantação do sistema 
no processo da logística 

reversa 

Sistema 
implementado    

Início 
  

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Solicitar ao órgão público 
que realize o processo 

de homologação de 
empresas para o 

processamento dos 
resíduos de pré e pós-

consumo. 

Buscar junto aos órgãos 
públicos a informação 
sobre a situação da 
estruturação de um 
banco de dados de 

empresas habilitadas a 
receberem resíduos e 
produtos pós consumo 
das empresas do setor. 

   
A ser avaliado durante a implantação 

da LR 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Manter acordos com 
associações de 

catadores e empresas 
licenciadas para 

reciclagem. 

Estabelecer parcerias e 
contratos para instituição 

do sistema de LR 
prevendo o repasse de 

dados por meio de 
sistema informatizado 

(produção/quantidade de 
material a ser 
processado) 

Parcerias e 
contratos 

estabelecidos 
  

A ser avaliado durante a implantação 
da LR 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Divulgar as informações 
da logística reversa ao 

setor 

Elaboração de material 
informativo e uso de 
meios eletrônicos, 
fóruns, facebook e 
grupos de e-mail 

   

A ser avaliado durante a implantação 
da LR 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Relatório bianual 
descrevendo as ações e 
resultados obtidos com o 

processo de logística 
reversa implantada 

   
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 
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1292 

SETOR: METAL MECÂNICO 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINDIMETAL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES UNIDADE 

IMEDIATO CURTO MÉDIO 
 

LONGO 

SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 12 
meses 

24 
meses 

36 
meses 

48 
meses 

84 
meses 

120 
meses 

Criação de um canal de 
comunicação entre as 

empresas, 
fabricantes/importadores, 

recicladores, 
consumidores com o 

comitê gestor da 
logística reversa da 

cadeia produtiva do setor 
de metalmecânico 

Elaboração e 
implementação de um 

sistema para o acesso e 
troca de informações 

   
A ser avaliado durante a implantação 

da LR 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Articular junto aos 
órgãos públicos e de 

Pesquisa e 
Desenvolvimento a 

obtenção de tecnologias 
voltadas ao processo 
Ciclo de vida Total - 

Aumentar a vida útil do 
produto 

Identificar os órgãos tais 
como Universidades, 
centros de pesquisa e 
entidades na região e 
estabelecer parcerias 

público/privadas. 

Formalização 
de parcerias  

Início 50% 75% 100% 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Articular junto aos 
distribuidores, comércio 
varejista a estruturação 

de um sistema logístico - 
Entrega - Coleta e 

destinação. 

Identificar a logística de 
entrega e traçar rotas 

que facilitem o processo 
de recolhimento de 

produtos. 

Formalização 
de parcerias   

A ser avaliado durante a implantação 
da LR 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 

Sem 
informação 

Referência: SEMA/PR. 
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1293 

Detalhamento das metas do Setor de Pilhas e Baterias Portáteis 

SETOR: PILHAS E BATERIAIS PORTÁTEIS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO : ABINEE e ACP 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSABILIDADES 
SITUAÇ

ÃO 
RESULTA

DO 
AVALIAÇÃO 

Realizar a destinação 
ambientalmente adequada a 
100% das pilhas e baterias 
portáteis devolvidas pelos 

consumidores, nos pontos de 
entrega cadastrados no sistema 

Apresentação de relatórios anuais pelos 
compromissários com as quantidades destinadas 

para controle, avaliação e revisão das metas 

Fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes do setor 

Fase 
inicial 

Não 
apresentou 
resultados 

Por estar em fase 
inicial, ainda não 
publicou relatório 

Expandir geograficamente o 
Sistema 

Divisão do Paraná em vinte (20) regiões 
administrativas conforme Plano de 

Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, 

conforme Figura 1. 

Abinee 
ACP 

Fase 
inicial 

Não 
apresentou 
resultados 

Por estar em fase 
inicial, ainda não 
publicou relatório. 

Informações obtidas 
pela Green Eletron. 

Divulgar o Sistema 

Divulgação constante da parceria em todos os 
meios de comunicação com os associados, a fim 

de conscientizar o empresário, dar ciência da 
legislação e alavancar a criação de pontos de 

entrega primários e secundários. 

ACP 
Fase 
inicial 

Não 
apresentou 
resultados 

Por estar em fase 
inicial, ainda não 
publicou relatório 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor de Embalagens de Aço 

SETOR: EMBALAGENS DE AÇO 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ABEAÇO 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 2014 2015 2016 2019 2023 2027 2031 SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Reciclagem de embalagens 
de aço 

Reciclar 35% de embalagens de 
aço  

x 
     

Concluído 

46,7% nacionalmente Segundo o 
Instituto de Aço Brasil - IABr), até 
2014, não é informado quantidade 

referente apenas ao Paraná 

Não consta 
nenhuma 

informação 
referente à meta 

nos relatórios 
publicados 

Reciclar 40% de embalagens de 
aço    

x 
   

Em 
andamento  Não consta 

nenhuma 
informação 

referente à meta 
nos relatórios 

publicados 

Reciclar 45% de embalagens de 
aço     

x 
    

Reciclar 50% de embalagens de 
aço      

x 
   

Reciclar 60% de embalagens de 
aço       

x 
  

Promover a sensibilização e 
educação ambiental para o 

mercado consumidor 

Realizar pelo menos um convênio 
com representantes do Poder 
Executivo para capacitação de 
profissionais de rede pública de 

ensino nível fundamental a 
respeito do papel do consumidor 
no sucesso da implementação do 
Plano de Logística Reversa das 

embalagens de aço e a 
importância da reciclagem para a 

minimização dos impactos 
ambientais negativos da geração 

de resíduo. 

  
x 

    
Em 

andamento 
Em andamento, de acordo com o 

relatório de 2015. 

Não consta 
nenhuma 

informação 
referente à meta 

nos relatórios 
publicados. 

Realização de campanhas 
educativas, em qualquer meio, 
para alertar sobre o papel do 
consumidor no sucesso da 

melhoria do Plano de Logística 
Reversa das embalagens de aço e 
a importância da reciclagem para 

a minimização dos impactos 
ambientais negativos da geração 

de resíduo 

  
x 

    
Concluído 

Foram implementados dois (02) 
websites com o objetivo de 

informação e educação para o 
consumo consciente. Um dos sites 

foi desenvolvido para educadores 
e multiplicadores com foco na 

sensibilização do público infanto-
juvenil (www.lataco.com.br). 

Meta atendida 
conforme 
resultado 
publicado 
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SETOR: EMBALAGENS DE AÇO 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ABEAÇO 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 2014 2015 2016 2019 2023 2027 2031 SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Aumentar a capacidade das 
cooperativas receberem, 

prensarem e triarem 
embalagens de aço por meio 
da capacitação e treinamento 

de catadores e compra de 
equipamentos 

Capacitar no mínimo vinte (20) 
cooperativas do Estado  

x 
     

Concluído 

De dezembro de 2013 a novembro 
de 2015 foram diagnosticadas e 

mapeadas quinze (15) 
cooperativas ao programa, onde 
destas dez (10) estão atualmente 
ativas. Um total de cento e oitenta 

e nove (189) cooperados 
receberam treinamento Prolata e 

material de consulta 

Meta não 
atendida 

Centros Prolata de 
Reciclagem 

Criar e manter ao menos um 
Centro Prolata de Reciclagem na 

Capital do Estado 
x 

      
Em 

andamento 
Em andamento, de acordo com o 

relatório de 2015 

Não foi 
apresentado 

documentação 
comprovatória 

Todos os Centros Prolata de 
Reciclagem se comprometem a 
comprar as embalagens de aço 

pós-consumo 
       

Concluído 

As cooperativas mapeadas e 
treinadas firmaram termos de 
compromisso com a Gerdau e 

com o programa Prolata 
corroborando o comprometimento 
na compra de embalagens de aço 

pós-consumo. 

Meta atendida, 
de acordo com os 

relatórios 
apresentados 

Os Centros Prolata Reciclagem 
farão a limpeza adequada das 

embalagens de tinta, tratando de 
forma ambientalmente adequada 
os resíduos antes de enviá-lo à 
empresa recicladora, quando 

necessário for. 

       
Em 

andamento 
Em andamento, de acordo com o 

relatório de 2015. 

Não foi 
apresentado 

documentação 
comprovatória 

Atuar, preferencialmente, em 
parceria com cooperativas ou 

outra associações de 
catadores de materiais 
recicláveis, bem como 

priorizar o pagamento às 
cooperativas, individualmente 

ou organizadas em rede, o 
melhor preço praticado pelo 

mercado 

        
Ação 

contínua 

Fixou-se o preço da sucata local 
por meio da siderúrgica parceira. 

O valor é válido semestralmente e 
auxiliará a cooperativa na melhoria 

da gestão financeira. O valor 
fixado no Paraná foi de R$ 280/t 

de aço pós-consumo, o que 
equivale a um aumento de 43% 

em relação ao mercado local 

Meta atendida, 
de acordo com os 

relatórios 
apresentados 

Referência: SEMA/PR. 



  

 

1296 
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Detalhamento das metas do Setor de Alimentos de Origem Vegetal 

SETOR: ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINCABIMA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILIDA

DES 
UNIDADE 

IMEDIATO 
 

CURTO MÉDIO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 

1- Estabelecimento de Comitê Gestor 
   

Criar o Comitê 
Gestor da logística 
reversa da cadeia 
produtiva do Setor 
de Alimentos de 

Origem Vegetal do 
Paraná 

Identificação e 
discussão com 

potenciais parceiros 

Comitê Gestor 
supra-setorial, 
sindicatos de 
representação 

contemplados no 
PLR e entidades de 

apoio 

% de 
implantação 

100% 
   

Concluído 
Atas de reuniões e 

documento de 
regimento interno 

Meta atendida de 
acordo com 

resultado 
publicado 

Estabelecimento do 
Comitê Gestor da 
Logística Reversa 

(deliberativo e 
executivo) 

2- Firmar parcerias com entidades 
   

Identificação e 
promoção de 

parcerias com os 
demais elos da 

cadeia 
(fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importa

dores, comércio 
varejista, 

recicladores, 
cooperativas de 

catadores e setor 
público) 

Elaboração de termos 
de cooperação e 

parceria com 
fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importador
es, comércio varejista, 

recicladores, 
cooperativas de 
catadores,setor 

público) 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva do 
Setor de Alimentos 
de Origem Vegetal, 

empresas 
associadas as 
entidades de 

representação 

Documentos 
  

Termos 
elaborados   

Previsto os 
termos 

elaborados 
aos trinta e 

seis (36) 
meses, 

porém, já 
iniciado 

Projeto de 
instalação PEVs; 
diagnóstico das 
Cooperativas de 

Catadores; 
Memorando de 

Cooperação 
estabelecido com o 

elo do comércio 

Documentos e 
parceiros 

comprovados 
conforme 
resultado 
publicado 

Iniciar o processo de 
busca e contatos com 
todos os parceiros em 
potencial e promover a 
articulação da cadeia 

produtiva 

Quantidade 
de parceiros   

Início do 
processo  

Todos os 
elos da 
cadeia 

Previsto os 
termos 

elaborados 
aos trinta e 

seis (36) 
meses, 

porém, já 
iniciado 

Estabelecimento dos 
termos de cooperação 

com todos os 
parceiros vinculados à 

cadeia produtiva 

Termos 
firmados   

Início do 
processo  

Todos os 
elos da 
cadeia 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses 

- - 

3- Promover a Educação Ambiental 
   



  

 

1297 

 
1297 

SETOR: ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINCABIMA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILIDA

DES 
UNIDADE 

IMEDIATO 
 

CURTO MÉDIO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 

Promover a 
Sensibilização e 

educação 
ambiental para 

todos os 
associados aos 

Sindicatos 
contemplados na 
PLR (incentivar a 

prática dos 3 R's e 
o processo de 

triagem na fonte 
dos 

produtos/resíduos) 

Elaboração de 
material de educação 

ambiental 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva do 
Setor de Alimentos 

de Origem Vegetal e 
empresas 

associadas às 
entidades de 

representação 

Material 
elaborado  

Início 50% 100% 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 
iniciado 

Material 
informativo 

Publicado 
banner, alerta e 
folder para os 
associados e 

material 
informativo para 

o comércio 

Realização de 
palestras e 

treinamentos internos 

% empresas 
associadas  

 

20% 40% 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses, 

porém, já 
iniciado 

Resumo dos 
treinamentos 

Foram 
publicados os 
convites de 
palestras 

oferecidas pelo 
Sincabima, com 
suas respectivas 
programações 

Realizar 
procedimentos 

para 
conscientização 
das empresas 

associadas sobre 
os 

produtos/resíduos 
gerados que sejam 

recicláveis, 
reaproveitáveis, 

remanufaturáveis, 
evitando que sejam 

encaminhados 
para disposição em 
aterros industriais 

incluindo os 
cuidados com os 

resíduos perigosos 

Elaboração de 
material específico 

para a empresa 
focando a utilização 

de materiais 
recicláveis, 

reutilizáveis e 
passíveis de logística 

reversa 

Material 
elaborado  

 

50% 100% 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses, 

porém, já 
concluído 

Material 
informativo 

Publicado 
banner, alerta e 
folder para os 
associados e 

material 
informativo para 

o comércio 

Repasse via palestras 
e visitas técnicas para 

as empresas 
associadas 

% empresas 
associadas  

 

20% 40% 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses 

Resumo dos 
treinamentos 

Foram 
publicados os 
convites de 
palestras 

oferecidas pelo 
Sincabima, com 
suas respectivas 
programações 

Elaborar um 
sistema de 

informação ao 
consumidor sobre 

o processo 

Cartilha, folder ou 
informações contidas 

nos manuais de 
montagem/utilização 

do produto, 

Material 
elaborado  

Início 50% 100% 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 

Informação a 
constar nas 

embalagens e NF 

Publicado 
apenas o 
símbolo 

constante da 
norma técnica 



  

 

1298 

 
1298 

SETOR: ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINCABIMA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILIDA

DES 
UNIDADE 

IMEDIATO 
 

CURTO MÉDIO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 

logístico reverso 
dos bens 

adquiridos e 
identificando de 
forma clara as 
atribuições do 

consumidor nesta 
etapa 

identificação na nota 
eletrônica 

iniciado 

Informações sobre as 
responsabilidades 

para a utilização de 
sistemas de coleta 

seletiva municipal (20 
regiões), PEVs e 

cooperativas 

% empresas 
associadas  

 

20% 40% 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses 

Não apresentado Não iniciado 

4- Promover a Logística Reversa do setor 
   

Projeto de 
investimento e 
captação de 

recursos para 
implementação da 
Logística Reversa 

Elaboração do projeto 
de investimento, 
captação para 

implementação da 
logística reversa 

Comitê de gestão da 
logística reversa da 
cadeia produtiva do 
Setor de Alimentos 

de Origem Vegetal e 
empresas 

associadas às 
entidades de 

representação 

% elaboração 
 

Início 50% 100% 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 
iniciado 

Projeto de fontes 
de financiamento 

Publicado o 
projeto de fontes 
de financiamento 

para 
implementação 

da logística 
reversa para o 

setor de 
alimentos 

Elaboração de um 
manual de apoio 
para o Comitê 

Gestor e empresas 
associadas a fim 

de controlar a 
documentação dos 

receptores de 
resíduos (Licenças 

Ambientais, 
Certificados de 

Destinação, entre 
outros) referente 

aos resíduos pós-
consumo 

Elaborar manual 
aplicável a todo setor 

Manual 
elaborado   

50% 100% 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses 

Não apresentado Não iniciado 

Implantar o manual 
nas empresas e 
entidades que 
processam os 

resíduos passíveis de 
logística reversa 

% de 
empresas 

associadas e 
entidades 

processadora
s de resíduos 

  
20% 40% 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses 

Não apresentado Não iniciado 

Elaboração e 
implementação de 

um sistema 

Estruturação em 
parceria com o poder 

público de sistema 

Sistema 
desenvolvido   

Início 
 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
Não apresentado Não iniciado 



  

 

1299 

 
1299 

SETOR: ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINCABIMA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILIDA

DES 
UNIDADE 

IMEDIATO 
 

CURTO MÉDIO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 

eletrônico com 
finalidade de 

registrar os dados 
gerados 

anualmente, fazer 
um tratamento 
estatístico e a 
montagem de 

relatórios do setor 

eletrônico (36) meses 

Implantação do 
sistema no processo 
da logística reversa. 

Sistema 
implementado    

Início 

Previsto para 
iniciar aos 
quarenta e 
oito (48) 
meses 

Não apresentado Não iniciado 

Estabelecimento 
do sistema e metas 
de logística reversa 

Utilizar o processo 
informatizado para 

mensurar quali-
quantitativo dos 

materiais passíveis de 
logística reversa 

Sistema 
implementado  

Início 
A ser avaliado durante a 

implantação da LR 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses 

Não apresentado Não iniciado 

Realizar o 
processo de 

homologação de 
empresas para o 
processamento 
dos resíduos de 

pré e pós-consumo 

Buscar junto aos 
órgãos públicos a 

informação sobre a 
situação da 

estruturação de um 
banco de dados de 

empresas habilitadas 
a receberem resíduos 

e produtos pós 
consumo das 

empresas do setor 

- 
 

Início 
 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 
iniciado 

Publicação da 
relação de 
empresas 

homologadas 

Meta atendida de 
acordo com 

resultado 
publicado. 

Manter acordos e 
fomentar a criação 
de associações de 

catadores e 
empresas 

licenciadas para 
reciclagem 

Estabelecer parcerias 
e contratos para 

instituição do sistema 
de LR prevendo e 
repasse de dados 
através de sistema 

informatizado 
(produção/quantidade 

de material a ser 
processado) 

Parcerias e 
contratos 

estabelecidos 
 

Início 
 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 
iniciado 

Proposta de um 
sistema 

informatizado 

Foi apresentada 
a proposta, 

porém, o Comitê 
optou por 

esperar a criação 
do InPar. 



  

 

1300 

 
1300 

SETOR: ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 
SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINCABIMA 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSABILIDA

DES 
UNIDADE 

IMEDIATO 
 

CURTO MÉDIO 
SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 

Articular junto aos 
distribuidores e 

comércio varejista 
a estruturação de 

um sistema 
logístico - Entrega - 

Coleta e 
destinação 

Identificar a logística 
de entrega e traçar 
rotas que facilitem o 

processo de 
recolhimento de 

produtos 

Formalização 
de parcerias  

Início 

Previsto para 
iniciar aos 

trinta e seis 
(36) meses 

Não apresentado Não iniciado 

Divulgar as 
informações da 

logística reversa ao 
setor 

Elaboração de 
material informativo e 

uso de meios 
eletrônicos, fóruns, 

facebook e grupos de 
e-mail 

- 

 
Início 

   

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 
iniciado 

Material 
informativo 

Publicado 
banner, alerta e 
folder para os 
associados e 

material 
informativo para 

o comércio 

Relatório anual 
descrevendo as ações 
e resultados obtidos 
com o processo de 

logística reversa 
implantada 

 
Início 

   
Concluído Relatório supra 

Publicado em 
2016 

Criação de 
mecanismos para 
fortalecimento da 

Indústria e 
Comércio 
buscando 
incentivos 

específicos para o 
setor de Alimentos 
de Origem Vegetal 

Discussão sobre 
procedimentos para 
processos tais como: 
desoneração fiscal, 

compras verdes, 
implantação de uma 
educação ambiental, 
liberação de créditos 
para investimento da 

Logística Reversa 

- 
 
 

Início 
A ser avaliado durante a 

implantação da LR 

Previsto para 
iniciar aos 

vinte e quatro 
(24) meses, 

porém, já 
iniciado 

(desoneração
) 

Resumo das ações 
de desoneração 

fiscal 

Meta atendida de 
acordo com 

resultado 
publicado 

Referência: SEMA/PR. 

  



  

 

1301 

 
1301 

Detalhamento das metas do Setor de Embalagens de Bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: SEMA/PR. 

  

SETOR: EMBALAGENS DE BEBIDAS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ABRABE 

METAS 

OBJETIVOS RESPONSABILIDADES SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Implementação do Programa 
Ecogesto – Uma atitude sustentável 
e elevação da capacidade produtiva 
da Associação Curitiba Mais Limpa e 
da Cooperativa Associar em 10% no 

período de doze (12) meses 

Abrabe Fase inicial Não publicado Sem informação 

Implantação progressiva do sistema 
de logística reversa com abrangência 

em todo Estado: investimento nas 
cooperativas Associar e Curitiba Mais 

Limpa e posterior avaliação de 
desempenho 

Abrabe Fase inicial Não publicado Sem informação 

Divulgar a parceria em todos os 
meios de comunicação com os 
associados para conscientizar o 

empresário, dar ciência da legislação 
e alavancar a criação de pontos de 
entrega primários e secundários. 

Abrabe Fase inicial Não publicado Sem informação 



  

 

1302 

 
1302 

Detalhamento das metas do Setor de Papel e Celulose 

SETOR: PAPEL E CELULOSE 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINPACEL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSABILIDADES 
Prazo previsto 2017 

Prazo previsto 
2018 

SITUAÇÃO 
RESULTAD

O 
AVALIAÇÃO 

Início Término Início Término 
   

1- Estabelecimento de Comitê Gestor 
   

Criar o comitê gestor 
da logística reversa 
da cadeia produtiva 

do Setor de 
Celulose, Papel, 
Embalagens e 

Artefatos Do Estado 
do Paraná 

Estabelecimento 
do Comitê Gestor 

da Logística 
Reversa 

(deliberativo e 
executivo). 

Estruturação e estabelecimento 
do Regimento interno do 
Comitê Gestor, que será 

responsável pela gestão da 
logística Reversa do Setor Comitê Gestor, FIEP Fevereiro Fevereiro 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Identificação e 
discussão com 

potenciais 
parceiros 

Listagem dos Parceiros 
(Fornecedores/Comércio) com 

identificação e discriminação de 
contatos 

2- Firmar parcerias com entidades 
   

Identificar e 
promover parcerias 
com os demais elos 

da cadeia 
(fornecedores de 

insumo, 
fabricantes/importad

ores, comércio 
atacadista de 

materiais recicláveis, 
comércio varejista, 

recicladores, 
cooperativas de 

catadores, aparistas 
e setor público) para 

a promoção da 
logística reversa, 

com base no 
princípio da 

responsabilidade 
compartilhada 

Início do processo 
de busca de 

contatos com todos 
os parceiros em 

potencial e 
promover a 

articulação da 
cadeia produtiva 

Estabelecer contatos para a 
promoção da logística reversa, 

com aparistas e o setor de 
comércio (ACP, Fecomércio, 
SINCAPR, Anap) no Paraná, 

visando à melhoria do sistema 
de armazenamento, disposição 
e coleta de resíduos recicláveis 

nos pontos de venda 

Comitê Gestor Fevereiro Maio 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 



  

 

1303 

 
1303 

SETOR: PAPEL E CELULOSE 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINPACEL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSABILIDADES 
Prazo previsto 2017 

Prazo previsto 
2018 

SITUAÇÃO 
RESULTAD

O 
AVALIAÇÃO 

Início Término Início Término 
   

Identificar e 
descrever principais 
fontes de captação 
de recursos para 

implementação da 
Logística Reversa 

Identificar e 
descrever 

principais fontes de 
captação para 

implementação da 
logística reversa e 

busca de 
informações e 
ações sobre o 
processo de 

desoneração fiscal, 
compras verdes, 

liberação de 
créditos 

Buscar apoio junto às 
associações brasileiras e 
outros órgãos tais como: 

CNI/ABTCP/Becelpa/ABPO/ABI
EF/Anave/BNDES/BRDE/Andip

a/Finep/Sebrae 

Comitê Gestor Fevereiro 

 

Conforme editais 
específicos 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

3- Promover a Educação Ambiental 
   

Promover a 
sensibilização e 

educação ambiental 
com os associados. 

Elaboração de 
material de 
educação 
ambiental 

enfocando o 
processo de 

logística reversa e 
a utilização de 

materiais 
recicláveis, 

reutilizáveis, 
resíduos perigosos 

e passíveis de 
logística reversa do 

setor 

Elaborar um manual de 
educação ambiental, logística 

reversa e reciclagem dos 
produtos do setor, e 

disponibilizá-lo de forma online 

nos canais de comunicação do 
Sinpacel, das empresas 

associadas e dos parceiros. 

Comitê Gestor Março Maio 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Realização de 
palestras e 

treinamentos para 
as empresas 

associadas e não 
associadas 

Realização de quatro (04) 
palestras (Curitiba, 

Guarapuava, Ponta Grossa e 
Londrina) para a disseminação 

do manual de educação 
ambiental contemplando as 

empresas associadas ao 
Sinpacel 

 
Março Dezembro 

 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 



  

 

1304 

 
1304 

SETOR: PAPEL E CELULOSE 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINPACEL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSABILIDADES 
Prazo previsto 2017 

Prazo previsto 
2018 

SITUAÇÃO 
RESULTAD

O 
AVALIAÇÃO 

Início Término Início Término 
   

Promover a 
Sensibilização e 

educação ambiental 
no estado do Paraná 
em parceria com a 

SEMA/PR 

Buscar 
incentivos/parceria

s com o setor 
governamental no 

campo da 
educação para 
elaboração de 

material orientativo 
com base na Lei 
Federal 9.795/99 

Criar um cartaz educativo 
abordando assuntos ambientais 
com foco na Logística Reversa 

para conscientização nos 
seiscentos (600) condomínios 
localizados no município de 
Curitiba, aproximadamente 
quatro (04) exemplares por 
condomínio. Parceria com o 

SECOVIPR. 

 
Março Dezembro 

 
-- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Realizar uma palestra para o 
setor em parceria com o 

SECOVIPR. 
 

Março Dezembro 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Estender as ações previstas no 
item anteriores para os demais 
municípios do PR, onde forem 
instaladas as CVMR do Ilog. 

   

Avaliação para 
estender aos 

demais municípios 
- 

Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

4- Promover a Logística Reversa do setor 
   

Manutenção da 
Parceria com o 

Instituto de Logística 
Reversa – Ilog 

(Antes denominado 
“Projeto CVMR – 

Sindibebidas”) 

Dar continuidade à 
parceria com o 

Ilog, conforme o 
Termo de 

Compromisso para 
Responsabilidade 
Pós-Consumo de 

Embalagens 
002/2015, firmado 
entre SEMA/PR, 

Aporte de recursos financeiros 
e/ou humanos, para a 

implementação e manutenção 
de seis (06) Centrais de 
Valorização de Material 

Reciclado – CVMR, no estado 
do Paraná, nos municípios de 
Maringá, Londrina, Cascavel, 

Francisco Beltrão, Guarapuava 
e Campos Gerais 

Comitê Gestor Fevereiro Contínuo - 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 



  

 

1305 

 
1305 

SETOR: PAPEL E CELULOSE 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINPACEL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSABILIDADES 
Prazo previsto 2017 

Prazo previsto 
2018 

SITUAÇÃO 
RESULTAD

O 
AVALIAÇÃO 

Início Término Início Término 
   

IAP e 
Sindibebidas; e 

Termo de 
Compromisso para 
Responsabilidade 
Pós-Consumo de 

Embalagens, 
firmado entre 

Sinpacel e 
Sindibebidas. 

Progressivas e dependentes do 
cronograma de execução. Para 
as seis (0)6 centrais operando 
simultaneamente, está prevista 
a recuperação de 1750 t/mês 

de material passível 
dereciclagem 

Comitê Gestor Fevereiro - 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Parceria com a 
Sanepar, para a 

ampliação do Projeto 
“Se Ligue Nessa 

Ideia! Sem Óleo na 
Rede”. 

Parceria com a 
Companhia de 
Saneamento do 

Paraná - Sanepar, 
para a ampliação 
do Projeto: “Se 

Ligue Nessa Ideia! 
Sem Óleo na 

Rede” 

Contribuir com a ampliação do 
projeto, por meio do provimento 

de materiais de divulgação 
(cartazes e adesivos para as 

bombonas de recolhimento do 
óleo usado; da divulgação do 
projeto dentre as empresas 
associadas ao Sinpacel; da 

adesão de uma empresa-piloto 
ao projeto; do mapeamento de 
possíveis parceiros ao projeto). 

Comitê Gestor Março Dezembro 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Apoio ao Projeto 
CEP Sustentável, 
em parceria com o 

Colégio Estadual do 
Paraná e SEMA/PR. 

Parceria com o 
Colégio Estadual 

do Paraná e 
SEMA/PR para 

apoiar o Projeto do 
Colégio Estadual 
do Paraná - CEP. 

Aquisição de trezentas e uma 
(301) novas lixeiras, conforme 
quantitativo levantado junto à 

escola 

Comitê Gestor 

Fevereiro Agosto 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Criação de uma “Estação da 
Sustentabilidade”, dentro do 
CEP, a exemplo da estação 
concebida pela prefeitura de 

Curitiba, a ser concebido pela 
SEMA/PR e viabilizada por 
meio do investimento social 

privado das empresas do setor 

Julho Dezembro 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Apoio ao Projeto: 
Descarte de 
Resíduos de 

Medicamentos 

Apoio ao Projeto 
Descarte de 
Resíduos de 

Medicamentos 

Contribuir com o 
desenvolvimento de uma nova 

caixa receptora (ponto de 
entrega voluntária – PEV), de 

Comitê Gestor Março Dezembro 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 



  

 

1306 

 
1306 

SETOR: PAPEL E CELULOSE 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: SINPACEL 

METAS 

OBJETIVOS AÇÕES DETALHAMENTO DA AÇÃO RESPONSABILIDADES 
Prazo previsto 2017 

Prazo previsto 
2018 

SITUAÇÃO 
RESULTAD

O 
AVALIAÇÃO 

Início Término Início Término 
   

Domiciliares Domiciliares – Em 
parceria com o 

setor farmacêutico 

forma que as embalagens dos 
remédios também possam ter 
destinação ambientalmente 
correta, ao invés de serem 
incineradas, como é feito 

atualmente. Doação de caixas 
de papelão ao projeto via 

Sinpacel. 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Buscar aproximação 
com outros 

setores/logísticas 
reversas 

Interface e 
alinhamentos, 
parcerias com 

outros setores e 
comitês de LR já 

implantados. 

Ampliar ações de Logística 
Reversa com outros setores, a 
exemplo das caixas de papelão 

fornecidas ao Sinqfar para 
recolhimento de medicamentos 

Comitê Gestor Março Contínuo 
 

- 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Repassar as 
informações sobre 

as atividades 
desenvolvidas 
anualmente do 

processo de logística 
reversa. 

Estruturação de 
todas as atividades 

desenvolvidas 
durante o ano para 
a implantação da 
logística reversa 

O comitê gestor compilará 
todas as informações e 

encaminhará este relatório para 
a SEMA/PR e para os 

participantes do processo de 
logística reversa 

Comitê Gestor Dezembro Dezembro - Dezembro - 
Nenhum 
relatório 

publicado 
Sem informação 

Referência: SEMA/PR. 
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Detalhamento das metas do Setor de Embalagens. 

SETOR: EMBALAGENS - FRAÇÃO SECA DOS RESÍDUOS URBANOS OU EQUIPARÁVEIS 

SINDICATO/ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO: ILOG 

METAS 

OBJETIVOS MUNICÍPIO 
RESPONSABILID

ADES 
UNIDADE 2016/2 2017/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 SITUAÇÃO RESULTADO AVALIAÇÃO 

Implementação 
de Centrais de 
Valorização de 

Materiais 
Recicláveis - 

CVMR 

Maringá 

Ilog/Sindibebidas/ 
Abihpec 

Média de 
toneladas/

mês 

Início 
 

400 
      

Em 
andamento 

Publicados 
relatórios 
mensais 

Em 
andamento, 
dentro do 

prazo. 

Londrina 
 

Início 
 

400 
     

Cascavel 
 

Início 
 

350 
     

Francisco 
Beltrão 

Início 
 

250 
 

350 
    

Campos 
Gerais  

Início 
 

300 
 

400 
   

Guarapuava 
    

Início 
 

250 
 

350 

Referência: SEMA/PR. 
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ANEXO III 

ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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ANEXO IV 

ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO IRREGULAR  

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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ANEXO V 

ÁREAS SUSPEITAS DE DEGRADAÇÃO POR DISPOSIÇÃO 

IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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COMITÊ DIRETOR DO PERS/PR 
 

Vinicio Costa Bruni 
Coordenador do Comitê Diretor 
Coordenador de Resíduos  
Sólidos da SEMA 

Manuela Santos Barbosa 
Subcoordenadora do Comitê Diretor 
Assessora Técnica da SEMA 

 

Paulino Heitor Mexia 
Ordenador de Despesa  
Diretor Geral da SEMA 

Tatiana Abdalla  
Coordenadoria de Resíduos  
Sólidos da SEMA 

 

Tatiana Nasser e Silva  
Assessora Técnica da SEMA/PR 

Victor Hugo Fucci  
Assessor Técnico da Coordenadoria  
de Mudanças Climáticas da SEMA/PR 

  
Carlos Roberto Fernandes Pinto  
Instituto de Terras, Cartografia  
e Geologia 

Carla Mittelstaedt  
Instituto das Águas do Paraná 

 
Ana Cecília Nowacki  
Instituto Ambiental do  
Paraná 

Walquiria Menna Brusamolin Santos  
Secretária-Executiva do Grupo R-20  

  
Antonio José Mattos do  
Amaral Júnior 
Representante da SEMA - Londrina 

Sylfarner Pimpão 
Representante da SEMA - Guarapuava 

  
Ananias Soares Vieira 
Representante da SEMA - Maringá 

Luiz Paulo Rover 
Representante da SEMA - Ponta Grossa 

  
Juan Artigas Souza Luz 
Representante da SEMA - Francisco Beltrão 

Marines Machado Schiavinato 
Representante da SEMA - Toledo 
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GRUPO DE SUSTENTAÇÃO DO PERS/PR 

 
João Batista 
Representante do CEMA 

Evandro Razzoto 

Representante da SETI 
  
Luciane Rezler Scholten 

Representante da SEAB 
Sezifredo Paulo Alves Paz 

Representante da SESA 
  
Guilherme Bellotto Nunes da Silva 

Representante da SEFA 
Álvaro Cabrini 
Representante da SEDU 

  
Denise Estorilho Baganha 

Representante da SEED 
Andrea Regina Abrão 
Representante da SEIL 

  

Fernando Matias 
Represenante do TCE 

Maurício Barcellos Degelmann  
Instituto GT3 
Representante de ONG 

  
Tássia Viol Moretti  
Grupo Boticário 
Representante de ONG 

Ângela Kuczach 
Rede Pró Unidade de Conservação 
Representante de ONG 

  
Dayany Schoecher Salati 
Representante da FUNASA 

Priscila Karina Altvater Mannich 
Representante da FUNASA 

  
Sônia Dorneles 
Representante do Conselho Regional  
De Farmácia 

Jefferson Navolar  
Representante do Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo 

  
Paulo Luciano da Silva 
Representante do Conselho Regional  
De Biologia 

Joel Krueger 
Representante do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná 

  
Alessando Panasolo 
Representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil 

Murilo Nerone  
Companhia Parananense de Energia 
Representante de Empresas Geradoras 

  
Claudia Baker Kaipper  
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária - INFRAERO 
Representante de Empresas Geradoras 

Glauco Machado Requião  
Companhia de Saneamento do Paraná - 
SANEPAR 
Representante de Empresas Geradoras 

  
Patricia Sottoriva 
Representante da Universidade Positivo 

Tamara Simone van Kaick 
Representante da UTFPR 

  

Eduardo Felga Gobbi 
Representante da UFPR 

Carlos Mello Garcias 
Representante da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná 

  
Vinicius Gesselo de Oliveira 
Representante da AMCESPAR 

Claudio Sidiney de Lima 
Representante da AMERIOS 

  
Cleiton Aparecido da Silva 
Representante da COMCAM 

Ricardo Mauricio Freitas Andrade 
Representante da COMEC 

  
Letícia Uba da Silveira Maraschin  
Representante do Ministério Público 

Paula Broering Gomes Pinheiro  
Representante do Ministério Público 

  
Javier Salvador Gamarra Junior 
Representante do GT Medicamentos 

Walquiria Menna Brusamolin Santos 
Representante do Grupo R-20 
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GRUPO DE SUSTENTAÇÃO DO PERS/PR 

 
  
Carlos Alencastro Cavalcanti 
Representante do Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis 

Carlos Renato Garcez do Nascimento 
Representante da Assembleia  
Legislativa do Paraná 

  
Carla Beck 
Representante da FAEP 

Silvio Krinski 
Representante da OCEPAR 

  
Mauricy Kawano 
Representante da FIEP 

Gabriela Prol Otero Sartini 
Representante da ABRELPE 

  
Nilo Cini Junior 
Representante do ILOG 

Renan Schlosser 
Representante do PROVOPAR 

  
Mauro Rockenback 
Representante do CONCIDADES 

Paulo César Nauiack 
Representante da FECOMERCIO 

 
  



  
 

 

1334 

 
1334 

CONSÓRCIO CONSULTOR 

Envex Engenharia e Consultoria 
Engebio Engenharia e Meio Ambiente 

 

COORDENAÇÃO 

Mario Saffer 
Coordenador Geral 

Helder Rafael Nocko 
Coordenador Adjunto 

André Luciano Malheiros 
Coordenador Executivo 

 

  

EQUIPE TÉCNICA 

 

André Luciano Malheiros 
Especialista em Resíduos  
Sólidos Urbanos 

Nicolau Leopoldo Obladen 
Especialista em Resíduos  
Sólidos dos Serviços de Saneamento 

 
Josué de Almeida Meystre 
Consultor em Resíduos  
Sólidos Urbanos 

Luiz Guilherme Grein Vieira 
Especialista em Resíduos  
Sólidos da Construção Civil 

 
Alba Maria La Rosa 
Especialista em Resíduos  
Sólidos de Serviços de Saúde 

Helder Rafael Nocko 
Especialista em Resíduos  
Sólidos Industriais 

 
Renato Muzzolon 
Especialista em Resíduos  
Sólidos da Mineração 

Daniel Thá 
Especialista em  
Planejamento Estratégico e Economista 

 
Fernanda Muzzolon Padilha 
Especialista em Resíduos  
Sólidos Agrossilvopastoris 

Luciana Vargas 
Analista de Sistemas 
 

 
Orestes Jarentchuk Junior 
Especialista em  
Geoprocessamento 

Ana Claudia Gabardo 
Designer 

 
Fabiane Baran 
Socióloga 

Karin Kässmayer 
Advogada 

 

APOIO TÉCNICO 

 
Eduardo Bayon Britz 
Cientista Social e Técnico  
em Meio Ambiente 

Roberta Gregório 
Engenheira Ambiental e Tecnóloga em 
Processos Ambientais 

  

Paulo Henrique Costa 
Geógrafo 

Dóris Falcade 
Acadêmica de Engenharia 
Ambiental 

  
Gabriela Oliveira da Rocha 
Engenheira Ambiental 

Bianca Stangler 
Engenheira Ambiental 

  
Leonardo Sanchotene Quintela 
Engenheiro Ambiental 
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