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INTRODUÇÃO 

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

Sólidos – PNRS, Lei Federal 12.305/2010, tem como instrumentos os Planos de 

Resíduos Sólidos que englobam planos nacional, estaduais, regionais, microrregionais, 

intermunicipais e municipais. 

A elaboração desses planos bem como suas revisões são requisitos para as 

administrações terem acesso a recursos da União destinados à gestão de resíduos 

sólidos ou para serem beneficiadas por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal propósito. 

Assim, em 30 de dezembro de 2011, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA/PR assinou contrato de repasse (nº 375.157-

11/2011/MMA/CEF) com a Caixa Econômica Federal (recursos do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA) para a execução de elaboração do Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos do Paraná – PERS/PR, e complementar o Plano de Regionalização, que tratou 

especificamente de resíduos sólidos urbanos. E, em 22 de dezembro de 2016, a 

SEMA/PR firmou contrato de prestação de serviços para o desenvolvimento do 

PERS/PR (nº 19/2016) com o Consórcio EnvEx-Engebio, ganhador do processo 

licitatório “Concorrência nº02/2016-SEMA/PR”, conforme estabelecido no Convênio 

com o MMA. 

A elaboração do PERS/PR segue o Termo de Referência - TR desenvolvido pela 

SEMA/PR, órgão executor do PERS/PR; o qual prevê a realização de visitas técnicas 

em municípios do estado para levantamento de dados primários. Os municípios foram 

selecionados conforme o “Relatório contendo os Critérios para Seleção dos municípios 

a serem visitados”. 

Nesse sentido, esse relatório tem o objetivo de apresentar o relatório das 

sessenta e seis (66) visitas realizadas. A relação e a localização dos municípios 

visitados estão apresentadas no mapa da Figura 1. 
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Figura 1: Mapa com os sessenta e seis (66) municípios visitados. 
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1. MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL 

Data da visita técnica 23/06/2017 

Representante(s) 

município 

Rodrigo Arquimedes Farias Geólogo e Técnico da SMMA 

(41) 3973-8166 

meioambiente@riobrancodosul.pr.gov.br 

rodrigoarquimedes@gmail.com 

Maciel Antonio Cavalli Fiscal da SMMA 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Fernanda Muzzolon Padilha, Roberta Gregório, Vitória de Oliveira 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (  x   ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2012              (      ) PMSB  
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1.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Rio Branco do Sul 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em seguida, visitou a Associação dos Catadores do Vale 

do Ribeira, o antigo lixão, a área de bota-fora de resíduos da construção civil e 

mineração e a estação de transbordo do município. Além disso, foi realizada uma 

reunião na Secretaria Municipal de Saúde para obtenção de dados de resíduos de 

serviços de saúde. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas às áreas do município de Rio Branco do Sul. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Rio Branco do Sul com dois representantes da 

Prefeitura: Rodrigo e Maciel. O questionário desenvolvido para o estudo foi 

apresentado aos dois (02) e respondido de acordo com o conhecimento 

disponível no momento da visita. As demais informações serão disponibilizadas 

por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 

  

Figura 2: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco do Sul. 

 ACAVARI: Na sequência, foi realizada visita à Associação dos Catadores do 

Vale do Ribeira – ACAVARI juntamente com o Rodrigo da SMMA. Os catadores 

são responsáveis pela coleta de materiais recicláveis no município e conseguem 

atender apenas 30% da população na área urbana; a área rural não é atendida 

com coleta de recicláveis. Os catadores distribuem big bags em algumas 

residências do município, que funcionam como pontos de entrega voluntária -
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PEVs para os moradores do entorno. Para a coleta dos materiais, a Associação 

conta com duas (02) caminhonetes Toyota. De acordo com o presidente da 

Associação, cada um dos oito (08) associados ganha cerca de R$ 1.000/mês. A 

Associação recebe subsídios da Prefeitura Municipal, tais como o pagamento do 

aluguel do barracão, da conta de luz e da conta de água da Associação. A Figura 

3, a seguir, apresenta a imagem de uma das caminhonetes Toyota, uma vista 

geral interna do barracão com os big bags, a fachada frontal com as duas (02) 

caminhonetes e na última imagem, detalhe do catador separando os materiais 

recicláveis. 

  

  

Figura 3: Visita à Associação dos Catadores do Vale do Ribeira. 

 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou o antigo 

lixão do município, o qual foi desativado em 2011. É possível observar que a 

vegetação já cresceu no local, conforme pode ser observado na Figura 4. A área 
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ainda não possui Plano de Recuperação de Área Degradada, mas possui um 

Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. 

o Coordenadas: 25º07’43.99”S 49º16’28.83”O 

  
Figura 4: Visita ao antigo lixão de Rio Branco do Sul. 

 Bota-fora: A prefeitura do município de Rio Branco do Sul descarta resíduos da 

construção civil e resíduos verdes em uma área privada, pertencente à empresa 

Brascal, a qual também foi visitada pela equipe de elaboração do PERS/PR. O 

técnico do município informou que não há controle da quantidade de resíduos da 

construção civil que são destinados para essa área. A área também recebe 

resíduos de empresas locais e munícipes e, atualmente, não possui licença de 

operação. O proprietário da área quer construir uma pista de pouso no local 

futuramente. Na área há um portão de entrada, entretanto, é possível acessar o 

local facilmente, devido a falhas nas cercas do entorno. Não há vigilância, 

portaria e nem cerca no entorno; tampouco controle/pesagem na entrada. A 

Figura 5, a seguir, apresenta o acúmulo de resíduos de construção civil na área 

de bota-fora. 

o Coordenadas: 25º12’43.40”S 49º18’52.00”O. 
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Figura 5: Visita à área de bota-fora de RCC e RSM em Rio Branco do Sul. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Saúde: No início da tarde, a equipe do 

Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal de Saúde com o 

objetivo de obter dados sobre a gestão e geração de resíduos de serviços de 

saúde. Entretanto, a responsável por essas informações não estava presente e 

irá fornecê-las ao Consórcio-Consultor via e-mail. A Figura 6 ilustra a reunião 

realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco do Sul. 

 
Figura 6: Reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco do Sul. 

 Estação de transbordo: O município de Rio Branco do Sul possui uma estação 

de transbordo licenciada pelo IAP, onde os resíduos ficam armazenados até 

serem encaminhados para o aterro da Estre em Fazenda Rio Grande, distante 

75 km. A equipe do Consórcio-Consultor realizou visita a essa estação de 

transbordo que está localizada dentro de uma área privada, de uma empresa do 

município. O município paga R$ 7.000/mês pelo aluguel do espaço e possui um 
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funcionário que realiza a manutenção da estação quando necessário. A Figura 7 

detalha a caçamba na qual os resíduos são depositados e a área mais elevada 

para manobra e descarregamento dos caminhões, além disso, tem-se um 

caminhão no momento em que estava descarregando uma carga de resíduos 

domiciliares. 

  
Figura 7: Visita à estação de transbordo de Rio Branco do Sul. 
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A Figura 8 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Rio Branco do Sul. 

 

Figura 8: Locais visitados no município de Rio Branco do Sul. 

A Figura 9 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de Rio 

Branco do Sul.  
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Figura 9: Declaração de visita técnica ao município de Rio Branco do Sul. 
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 MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 2.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

Data da visita técnica 05/07/2017 

Representante(s) 

município 

João Roberto 
Técnico da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Vinícius 
Técnico da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 

Bruno Gomes Camargo, Fernanda Muzzolon Padilha, William Martins 

e Roberta Gregório 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Manuela Barbosa e Tatiana Nasser e Silva 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (  X  ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2012              (   X  ) PMSB Ano: 2011 
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2.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Paranaguá 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e realizou visita a Associação de Catadores de Material 

Reciclável da Vila Santa Maria - ASSEPAR (associação de triadores) e ao antigo lixão 

do município. No período da tarde, a equipe visitou a área portuária para o diagnóstico 

de Resíduos de Serviços de Transporte - RST, reuniu-se na Secretaria Municipal de 

Saúde para levantamento de informações sobre resíduos de serviços de saúde - RSS, 

visitou a Associação Nova Esperança (associação de triadores) e tentou realizar visita 

ao Aterro Sanitário da empresa J.M. 

Participaram das atividades, também, duas representantes do Comitê Diretor do 

PERS/PR: Manuela Barbosa e Tatiana Nasser e Silva.  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA: O questionário foi 

apresentado aos dois (02) técnicos da SEMMA e respondido pelos mesmos de 

acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. Algumas 

informações serão disponibilizadas pelo João para a equipe do Consórcio Envex 

– Engebio via e-mail. Ao final foram elencados junto aos técnicos, os locais que 

seriam realizadas visitas técnicas. A Figura 10 ilustra a reunião realizada na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

  

Figura 10: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá. 

 ASSEPAR: Ainda na parte da manhã realizou-se visita na ASSEPAR, uma 

associação de triagem e venda de material reciclável, juntamente com o Vinícius 

da SEMMA. A associação conta com triagem manual realizada com os resíduos 
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espalhados no chão do galpão e por esteira para resíduos de PET. O galpão 

conta com prensas (uma fornecida pela empresa Tetra Pak, de acordo com a 

presidente da associação) e balança. O município subsidia a conta de luz. De 

acordo com a presidente, cada um dos vinte e dois (22) associados - dezoito 

(18) mulheres e quatro (04) homens - ganha cerca de R$ 1.000/mês. Recebem 

resíduos da prefeitura (coleta seletiva) e diretamente de empresas privadas. 

Para mais informações sobre as quantidades recebidas/vendidas recomendou-

se entrar em contato com Adriana, que não estava no momento. A Figura 11 a 

seguir ilustra a vista externa e a interna do barracão da ASSEPAR. 

  

Figura 11: Visita à ASSEPAR. 

 Antigo Lixão: Visitou-se, juntamente com Vinícius da SEMMA, o lixão do 

Imbocuí, que encontra-se desativado, localizado ao lado da ASSEPAR. O lixão 

foi encerrado em 2014 (segundo Vinícius), mas encontram-se diversos vestígios 

visuais de deposição recente de resíduos em pequenas quantidades como pode 

ser visto na Figura 12. 
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Figura 12: Visita ao antigo lixão de Paranaguá. 

 Porto de Paranaguá: Visitou-se a diretoria de meio ambiente da Administração 

dos Portos de Antonina e Paranaguá - APPA no porto de Paranaguá, onde a 

equipe foi recebida pela Janelize; que forneceu os documentos solicitados via 

protocolo (PGRS dos portos de Antonina e Paranaguá, em CD juntamente com 

ofício de resposta assinado pelo diretor presidente da APPA) e se prontificou a 

responder o questionário de Resíduos Sólidos de Serviços de Transporte - RST, 

a ser reenviado pela equipe do Consórcio Envex - Engebio. Na visita 

levantaram-se aspectos sobre o gerenciamento dos resíduos pela APPA. 

Observações: 

o A APPA possui dezenove (19) arrendatários em Paranaguá que 

gerenciam seus resíduos individualmente (inclusive resíduos retirados de 

embarcações). A Janelize se prontificou a passar a lista de arrendatários 

e contatos (sob solicitação por e-mail); 

o A APPA possui quarenta (40) Pontos de Coleta Seletiva - PCS na área 

portuária de Paranaguá. Eles se constituem de caçambas cobertas 

identificados entre Não Recicláveis, Recicláveis e Orgânicos. Os 

recicláveis são enviados para a ASSEPAR (aproximadamente uma 

caçamba por dia). Os resíduos das caçambas de não recicláveis e de 

orgânicos são enviados para o aterro da J.M. Não há área de 

segregação/triagem/armazenamento temporário dentro do porto; 
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o O gerenciamento de resíduos (colocação e manutenção das caçambas, 

transporte e destinação final) é terceirizado, realizado pela empresa HMS; 

o O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS de Paranaguá 

encontra-se em revisão. Os PGRS de Antonina e Paranaguá serão 

unificados na próxima revisão. De acordo com a Janelize, Antonina gera 

poucos resíduos e não tem necessidade de um PGRS específico; 

o A APPA conta com um programa interno de educação ambiental para 

treinamento e conscientização dos colaboradores e visitantes. Janelize 

prontificou-se a passar documentos referentes a educação ambiental (sob 

solicitação por e-mail); 

o Os dados quantitativos serão inseridos no questionário de RST, com os 

dados de retirada de resíduos de embarcações, conforme declaração que 

os arrendatários realizam antes dos serviços serem executados e dados 

de destinação, de acordo com certificados de destinação dos mesmos. 

A Figura 13 apresenta as caçambas de resíduos não recicláveis e os recipientes 

de coleta seletiva na área do Porto. 

  

Figura 13: Visita à área portuária de Paranaguá. 

 Secretaria Municipal de Saúde: A equipe foi recebida na Secretaria de Saúde 

pela Superintentende de Vigilância em Saúde, Juliana Caroline, a qual 

respondeu a parte do questionário relacionada aos Resíduos de Serviços de 

Saúde - RSS. No município são gerados em média 1.000 kg/mês de RSS, com 



  

 

35 

grande variação mensal devido ao acréscimo de população no período de 

temporada de verão. Os resíduos gerados nas unidades públicas de saúde são 

destinados para empresa Zero Resíduos localizada no município de Ponta 

Grossa. A Figura 14 a seguir ilustra a reunião realizada na Secretaria Municipal 

de Saúde de Paranaguá. 

 

Figura 14: Reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá. 

 Associação Nova Esperança (Ilha dos Valadares): Trata-se de uma 

associação de triagem e venda de material reciclável, composta por doze (12) 

pessoas - onze (11) mulheres e 01 (um) homem. Segundo a presidente, dona 

Jaci, a Associação conta com prensa e balança e realizam a separação de 

forma manual com os resíduos espalhados no chão do galpão. O barracão 

utilizado pela associação foi construído com recursos do PROVOPAR, em 

terreno cedido pela Prefeitura Municipal que também subsidia a conta de luz. 

Recebem resíduos da Prefeitura (coleta seletiva) e diretamente de empresas 

privadas. A associação processa cerca de 20 t/mês e a renda média dos 

associados é de aproximadamente R$ 800/mês. A Figura 15 ilustra o barracão 

da associação e os big bags com resíduos acumulados. 
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Figura 15: Visita à Associação Nova Esperança. 

 Aterro Sanitário da J.M.: Tentou-se contato com Fábio, responsável pela 

operação do aterro sanitário, para realizar uma visita. O mesmo não se 

encontrava na cidade e assim não autorizou a visita ao local. 
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A Figura 16 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Paranaguá. 

 

Figura 16: Locais visitados no município de Paranaguá. 

A Figura 17 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Paranaguá.  
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Figura 17: Declaração de visita técnica ao município de Paranaguá. 
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 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 3.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Data da visita técnica 06/07/2017 

Representante(s) 

município 

Rafael Cesar da Costa Diretor do Departamento de Meio Ambiente 

(41) 3382-5209 

Fernando Pagnoncelli SEMMA 

Ahirton Sdriesk Junior SEMMA 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Fernanda Muzzolon Padilha, William Martins, Dóris Falcade 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim        (     ) Parcial        (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim        (     ) Parcial        (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim        (  X  ) Parcial        (     ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS             (   X  ) PMSB Ano: 2015 
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3.1. Relato da Visita Técnica ao Município de São José dos Pinhais 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e, em seguida, visitou a Central de Triagem e Valorização 

de Resíduos Recicláveis operada pela Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis Semente do Amanhã e a Unidade de Reciclagem operada pela Associação 

de Catadores de Materiais Recicláveis Moranguinho. No período da tarde, visitou-se a 

área de bota-fora de resíduos da construção civil, a estação de transbordo do município 

operada pela empresa Transresíduos e duas (02) áreas degradadas juntamente com 

os representantes da Prefeitura: Rafael e Ahirton. Ainda no período da tarde, a equipe 

técnica visitou o Aeroporto Internacional Afonso Pena acompanhada da representante 

Cláudia (INFRAERO). A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das 

visitas realizadas às áreas do município de São José dos Pinhais. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de São José dos Pinhais com três (03) representantes da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Rafael, Fernando e Ahirton. O 

questionário desenvolvido para o estudo foi apresentado aos três (03) e 

respondido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. As 

demais informações serão passadas por e-mail à equipe do Consórcio-

Consultor. Também participaram da reunião representantes da secretaria de 

saúde que ficaram responsáveis pelo levantamento de informações sobre RSS, 

responder ao questionário e encaminhar ao Consórcio. A Figura 18 ilustra a 

reunião realizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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Figura 18: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José dos Pinhais. 

 Associação de Catadores Semente do Amanhã: Na sequência, foi realizada 

visita à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Semente do 

Amanhã juntamente com o Fernando da SMMA. A Associação possui vinte e 

dois (22) associados com renda de R$ 850/mês e opera a Central de Triagem e 

Valorização de Resíduos Recicláveis; essa instalação era, antigamente, operada 

pela empresa Transresíduos. 

 A coleta de resíduos recicláveis é realizada uma vez por semana na área urbana 

e a cada quinze (15) dias, aos sábados, na área rural pela empresa 

Transresíduos. Os materiais recicláveis são coletados e transportados até as 

unidades de reciclagem operadas pelas associações de catadores. A triagem e 

a venda dos materiais recicláveis são feitas pelas quatro (04) associações de 

catadores regulamentadas, sendo a Associação Semente do Amanhã a que 

recebe maior volume de resíduos, pois é a única unidade que possui 

equipamentos para auxiliar o trabalho. A Prefeitura subsidia barracão com água 

e energia elétrica para as quatro (04) associações de catadores e todas 

possuem um caminhão. A Figura 19 ilustra a fachada do barracão e a área 

interna da Associação dos Catadores Semente do Amanhã. 
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Figura 19: Visita à Associação dos Catadores Semente do Amanhã. 

 Associação de Catadores Moranguinho: Visitou-se também a Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis Moranguinho, que possui um total de 

dezessete (17) associados, sendo doze (12) atuantes. A renda média quinzenal 

é de R$ 750,00 e a Associação recebe aproximadamente 700 kg/dia de resíduos 

coletados pela empresa Transresíduos. A Associação ainda coleta cerca de 850 

kg com o caminhão que possui. A Figura 20 apresenta o caminhão utilizado pela 

associação para realizar a coleta de resíduos recicláveis, catadores realizando a 

separação de materiais, a área onde os big bags são armazenados e a área de 

armazenamento de garrafas de vidro e sucatas em geral. 
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Figura 20: Visita à Associação dos Catadores Moranguinho. 

 Bota-fora: A Prefeitura do município de São José dos Pinhais descartava 

resíduos da construção civil em uma área que atualmente encontra-se 

bloqueada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 

devido ao risco de acidentes em frente à via de acesso ao local. O técnico do 

município informou que não havia controle da quantidade de resíduos da 

construção civil que eram destinados para essa área. Na área há apenas um 

portão de entrada, entretanto, é possível acessar o local facilmente. Não há 

vigilância, portaria, cerca no entorno e tampouco controle/pesagem na entrada. 

A Figura 21 ilustra a disposição de resíduos de construção civil no local em meio 

à vegetação. 
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Figura 21: Visita à área de bota-fora de RCC desativada em São José dos Pinhais. 

 Estação de transbordo: O município de São José dos Pinhais possui uma 

estação de transbordo licenciada pelo IAP, onde os resíduos ficam armazenados 

até serem encaminhados para o aterro da Estre em Fazenda Rio Grande. A 

equipe do Consórcio-Consultor realizou visita a essa estação de transbordo, 

operada pela empresa Transresíduos. A Figura 22 ilustra a balança utilizada 

para pesagem dos caminhões, localizada na entrada/saída da estação de 

transbordo, e a área onde transbordam os resíduos dos caminhões menores, 

que realizam a coleta de resíduos no município, para caminhões maiores, que 

transportam os resíduos para disposição final no aterro da Estre em Fazenda 

Rio Grande. 

  

Figura 22: Visita à estação de transbordo de São José dos Pinhais. 
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 Áreas Degradadas: O município de São José dos Pinhais possui algumas áreas 

degradadas por disposição inadequada de resíduos, entre elas estão à área do 

antigo Lixão de Barro Preto; a área abandonada pela empresa fabricante de 

tintas Recoben, com resíduos enterrados indevidamente; a área abandonada 

por empresa desconhecida que realizava reciclagem de pneus e a área 

degradada pela empresa Argos, abandonada com lagoas de tratamento de 

efluente do abatedouro de aves. A equipe técnica visitou a área abandonada 

pela empresa Recoben e a área degradada pela empresa desconhecida que 

reciclava pneus, juntamente com os representantes da Prefeitura: Rafael e 

Ahirton. A Figura 23 apresenta a fábrica de tintas abandonada pertencente à 

empresa Recoben e a área de disposição inadequada de resíduos de pneus por 

uma empresa desconhecida, que realizava a reciclagem desse material. 

  

  

Figura 23: Visita às Áreas Degradadas de São José dos Pinhais. 
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 Aeroporto Internacional Afonso Pena: A equipe do Consórcio Consultor 

reuniu-se com a Coordenadora de Meio Ambiente da INFRAERO, Claudia Baker 

Kaipper. Foram tratadas questões referentes ao gerenciamento de resíduos do 

aeroporto e visitada a área de armazenamento temporário de resíduos 

localizada na área do terminal e a área de segregação/triagem localizada em 

área externa, ainda sob responsabilidade da INFRAERO. 

o A coleta dos resíduos gerados nas aeronaves é de responsabilidade das 

empresas de aviação, que podem terceirizar o serviço. Os resíduos 

comuns são levados para a área de armazenamento temporário do 

aeroporto e de lá para a unidade de triagem, pela Higiserv (empresa 

terceirizada). Os resíduos infectantes são coletados separadamente e 

autoclavados antes do descarte. 

o Os resíduos recicláveis triados são enviados para a cooperativa de 

reciclagem Natureza Livre (Curitiba). A cooperativa recebe cerca de 15 

t/mês de resíduos recicláveis do aeroporto. 

o Os resíduos recicláveis gerados nas lixeiras das áreas públicas do 

aeroporto, que possuem separação entre Papel, Plástico, Vidro, Metal e 

Rejeitos, também são enviados para a área de triagem e posteriormente 

para a cooperativa. 

o Os rejeitos e resíduos orgânicos são enviados para aterro sanitário 

subcontratado pela Transportec (empresa terceirizada para o transporte 

até a destinação final). 

o A cobrança pelos serviços de gerenciamento de resíduos é dividida entre 

os locatários do terminal (restaurantes e lojas) proporcionalmente aos 

resíduos gerados.  

o Materiais apreendidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA são todos enviados para a autoclavagem. 

o De acordo com a Sra. Cláudia o aeroporto implementa um programa de 

educação ambiental com seus funcionários e terceirizados, que incluem 

palestras de sensibilização e treinamentos. 

A Figura 24 a seguir apresenta a área de armazenamento temporário de 

resíduos, localizada no terminal do aeroporto, o caminhão utilizado no transporte dos 

resíduos da área de armazenamento temporário para a unidade de triagem, a área 
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onde se realiza a triagem de recicláveis e, por fim, o barracão onde se realiza a 

autoclavagem de resíduos infectantes. 

  

  

Figura 24: Visita ao Aeroporto Internacional de Curitiba, localizado em São José dos 
Pinhais. 
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A Figura 25 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

São José dos Pinhais. 

 

Figura 25: Locais visitados no município de São José dos Pinhais. 

A Figura 26 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

São José dos Pinhais.  
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Figura 26: Declaração de visita técnica ao Município de São José dos Pinhais. 
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 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 4.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 

Data da visita técnica 07/07/2017 

Representante(s) 

município 

Bruno Tonel Otsuka Engenheiro Ambiental da SMMA 

(41) 36147480 

e-mail: smma@araucaria.pr.gov.br 

Jean Cordeiro Fiscal da SMMA 

e-mail: jean.cordeiro@araucaria.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Dóris Falcade, Fenanda Muzzolon Padilha e Roberta Gregório 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Manuela Barbosa 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim        (     ) Parcial        (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 

(     ) Sim        (     ) Parcial        (     ) Não  

Não souberam dizer se foi preenchido 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim        (  X  ) Parcial        (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS               (   X  ) PMSB Ano: 2016 
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4.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Araucária 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira e, em seguida, visitou a 

Associação de Catadores do município. O município de Araucária não possui Lixão ou 

Aterro desativado e destina seus resíduos à empresa Estre Ambiental, localizada no 

município de Fazenda Rio Grande. Existem áreas degradadas, no entanto, não foi 

possível visitá-las, pois são áreas particulares e de difícil acesso. A seguir, segue o 

relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas no município de Araucária. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Araucária com dois (02) representantes da Prefeitura: 

Bruno e Jean. O questionário desenvolvido para o estudo já havia sido 

parcialmente preenchido e por meio da reunião foi possível obter mais 

informações a respeito da gestão de resíduos realizada no município. As 

informações faltantes e localização das áreas degradadas serão disponibilizadas 

por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 

 

Figura 27: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária. 

Durante a reunião foi relatado pelos técnicos, que atualmente não existem 

dificuldades na realização dos serviços de coleta e que esses são bem avaliados pela 

população; além disso, não existe planejamento para alterar a forma de coleta que é 

realizada porta a porta para coleta regular de resíduos domiciliares e para a coleta 

seletiva de recicláveis; também relataram que ainda não existe intenção de realizar 

coleta específica para resíduos orgânicos. 
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A principal preocupação dos técnicos municipais é a existência de muitos 

catadores informais de materiais recicláveis que realizam a coleta dos resíduos 

dispostos pela população antes da coleta municipal; essa ação reduz o volume de 

materiais destinados para a Associação. Conforme relatado pelos mesmos, os 

materiais coletados pelos catadores informais são destinados para triagem em locais 

inapropriados, sem licenciamento, com relações de trabalho bastante precárias e com 

acúmulo de resíduos e proliferação de vetores.  

Os técnicos já identificaram mais de vinte (20) veículos particulares de coleta de 

recicláveis e cerca de setenta (70) atravessadores/coletores cadastrados. Entretanto, 

apenas um barracão é licenciado. 

 RECICLAR: Na sequência, foi realizada visita à Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis Reciclar juntamente com o Jean da SMMA. Os catadores 

são responsáveis pela triagem de materiais recicláveis no município, coletados 

pela empresa Transresíduos duas (02) vezes por semana no centro da cidade, 

uma vez por semana nos demais bairros e uma vez por mês na área rural. A 

Associação recebe subsídios da Prefeitura Municipal como água, luz, telefone e 

internet. Além disso, o barracão utilizado foi construído com recursos obtidos 

junto à FUNASA e outras parcerias. A unidade de Reciclagem é licenciada e é 

equipada com duas (02) esteiras, prensa, balança, entre outros equipamentos, 

fornos para realizar processamento de vidro para confecção de peças de 

artesanato, e possui computadores para os controles administrativos. A Reciclar 

possui vinte e oito (28) associados e a renda média é de R$ 1.500/mês. Os 

associados relataram a redução do volume de materiais recebidos na Reciclar, o 

que levou a redução do número de associados; em virtude da atuação dos 

catadores informais, conforme citado acima. A Figura 28 a seguir apresenta a 

fachada do barracão da Associação, a área interna, um caminhão 

descarregando o material reciclável e as peças de artesanato criadas com vidro. 
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Figura 28: Visita à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Reciclar.  

 PEVs: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou um ponto de 

entrega voluntária - PEV, localizado no Parque Cachoeira, para coleta de 

lâmpadas, óleo usado e pilhas e baterias, conforme pode ser observado na 

Figura 29. As lâmpadas são destinadas à empresa Bulbox, o óleo usado é 

vendido pela Associação de Catadores e as pilhas e baterias portáteis são 

encaminhadas para destinação final por meio de licitação. Além disso, o 

município coleta eletrônicos e os encaminha à instituição Fukuoka. Há dez (10) 

PEVs distribuídos pelo município. 
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Figura 29: Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) distribuídos no município. 
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A Figura 30 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Araucária. 

 

Figura 30: Locais visitados no município de Araucária. 

A Figura 31 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Araucária.  
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Figura 31: Declaração de visita técnica ao município de Araucária. 
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 MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ 5.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ 

Data da visita técnica 07/07/2017 

Representante(s) 

município 

Marcus Girotto 
Assessor da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

(41) 3455-9643 

Antônio Calheiros 
Representante da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Marcelo F. do Amaral 
Representante da Secretaria 

Municipal de Obras 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
William Bergold Martins e Bruno Gomes Camargo 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS               (   X  ) PMSB Ano: 2016 
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5.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Pontal do Paraná 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente juntamente com representantes das Secretarias de Meio 

Ambiente, Obras e Saúde. Pela tarde, realizaram-se visitas aos seguintes pontos de 

interesse do município: lixão encerrado, área particular licenciada para recebimento de 

RCC, Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Pontal - ANCORESP e área 

de disposição de resíduos do Consórcio de Pontal e Matinhos. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA: Na parte da 

manhã foi realizada reunião na SEMMA de Pontal do Paraná com três (03) 

representantes da Prefeitura - Marcus (Assessor do Prefeito), Antônio 

(Secretaria de Saúde) e Marcelo (Secretaria de Obras), conforme Figura 32. 

Pela manhã, o questionário foi respondido junto aos representantes com as 

informações disponíveis no momento. Quanto às informações referentes a 

quantitativos e custos, o combinado foi de solicitar novamente via e-mail (para o 

Marcus) para enviar junto ao questionário preenchido. Foram levantadas as 

áreas de passivos de resíduos sólidos no município e definidos os locais para 

visita.  

Os representantes da Prefeitura demonstraram preocupações referentes à 

temporada de verão na cidade, quando a população passa de cerca de 30.000 

habitantes para mais de 500.000 habitantes, no dia da virada de ano; ressalta-se 

que essa informação foi dada pelos técnicos municipais, sem comprovação. Na 

temporada de verão há repasse de recursos pelo Governo do Estado, para 

contratação de serviços adicionais de coleta de resíduos. Antônio Calheiros (da 

Secretaria de Saúde) apresentou preocupações referentes a essa dinâmica de 

repasse que, segundo ele, costuma ser negligenciada no planejamento do 

Estado. 
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Figura 32: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná. 

 Antigo Lixão: O assessor Marcus acompanhou a equipe do Consórcio Envex-

Engebio ao antigo lixão da cidade, encerrado aproximadamente no ano de 2002. 

A área é de difícil acesso e encontra-se totalmente coberta por vegetação bem 

desenvolvida. Não foi possível visualizar a antiga área de deposição de resíduos 

em razão da vegetação avançada, mas foi possível observar na trilha até o local 

alguns pontos de deposição clandestina por particulares conforme pode ser visto 

na Figura 33. Na estrada próxima ao local, há resíduos enterrados revelados por 

obras de abertura de drenagem pluvial.  

o Coordenadas: 25°36'11.85"S, 48°25'25.72"O. 

  

Figura 33: Visita à área do antigo lixão de Pontal do Paraná. 

 Área de Bota-fora de RCC: Observou-se uma área particular, licenciada para 

recebimento de RCC, para preenchimento de cavas de extração de areia, Figura 
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34. É visível do lado de fora da propriedade os resíduos (RCC) recebidos. Essa 

área fica bem próxima a área indicada como sendo do antigo lixão.  

o Coordenadas: 25°36'15.01"S, 48°25'38.78"O. 

 

Figura 34: Visita a área de recebimento de RCC para preenchimento de cavas. 

 ANCORESP: Visitou-se, junto do assessor Marcus, a Associação de Coletores 

de Materiais Recicláveis de Pontal - ANCORESP. A associação conta com um 

(01) caminhão de coleta com combustível e um motorista; ambos os recursos 

são custeados pela Prefeitura. Segundo o Marcus, a ANCORESP arca com os 

custos de energia elétrica e consumo de água. O barracão de triagem conta com 

uma prensa. No momento da visita havia apenas três (03) associados operando 

a unidade; o responsável, Jackson “Catarina”, não se encontrava e não foi 

possível encontrá-lo em sua residência; Marcus se prontificou a questioná-lo 

para adquirir informações necessárias para o questionário simplificado do 

PERS/PR, pois é a única pessoa que possui as informações. A Figura 35 a 

seguir, apresenta a fachada e a área interna do barracão da ANCORESP, com o 

material a ser triado. 
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Figura 35: Visita à ANCORESP. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos: Visitou-se juntamente 

com o Marcus a área de disposição de resíduos do Consórcio entre Pontal do 

Paraná e Matinhos. A área foi construída atendendo as normas técnicas 

específicas necessárias a um aterro sanitário, entretanto, atualmente o IAP em 

seu Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Paraná (2017) classifica-o como aterro controlado; segundo informações do 

órgão, a licença ambiental de operação foi suspensa devido à má operação. 

O responsável, Airton, acompanhou a visita e informou que a quantidade de 

resíduos recebidos é de 50t/dia e passa para 300t/dia em média no período de 

alta temporada, com o pico de geração próximo da virada de ano. A área conta 

com poucos funcionários – dois (02) operadores, no momento, e passa por 

problemas no licenciamento ambiental para ampliação, bem como problemas de 

operação tais como a falta de cobertura diária dos resíduos. A capacidade 

instalada atual permite receber resíduos por mais um ano e meio, segundo 

Airton. A Figura 36 a seguir apresenta uma vista geral do local, um caminhão 

descarregando e a presença de urubus. 
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Figura 36: Visita ao aterro sanitário do Consórcio Intermunicipal de Pontal do Paraná e 
Matinhos. 
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A Figura 37 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Pontal do Paraná. 

 

Figura 37: Locais visitados no município de Pontal do Paraná. 

A Figura 38 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Pontal do Paraná.  
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Figura 38: Declaração de visita técnica ao município de Pontal do Paraná. 
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 MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS 6.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS 

Data da visita técnica 11/07/2017 

Representante(s) 

município 

Alisson D. Santos Pereira 
Chefe do Departamento de Meio 

Ambiente – DMMA 

(43) 3571-4181 / (43) 9 9978-2988 

meioambiente@siqueiracampos.pr.gov.br 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
William Bergold Martins; Guilherme Miola de Castro 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  x  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2010               (   X  ) PMSB Ano: 2013 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS 

 

6.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Siqueira Campos 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve no Departamento 

Municipal de Meio Ambiente. No período da tarde, visitou a área do antigo lixão 

desativado, uma empresa de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde e a 

área de destinação dos resíduos da construção civil. A seguir, segue o relato das 

atividades desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas do município de Siqueira 

Campos. 

 Reunião no Departamento Municipal de Meio Ambiente: No período 

matutino, a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve no Departamento 

Municipal do Meio Ambiente do município de Siqueira Campos, com o 

representante da referida pasta, Alisson Pereira. A Figura 39 ilustra essa 

reunião. O questionário desenvolvido para o estudo foi apresentado e 

respondido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. 

Grande parte do questionário foi respondido pelo Alisson, o qual detalhou 

algumas informações pertinentes sobre questões relacionadas ao 

gerenciamento dos resíduos no município. As informações referentes às 

questões financeiras, tais como os valores arrecadados e os custos dos serviços 

serão disponibilizados por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 
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Figura 39: Reunião no Departamento Municipal de Meio Ambiente de Siqueira Campos. 

 Antigo Lixão: Na sequência, foi realizada visita ao antigo lixão, juntamente com 

o Alisson, do DMMA. O local encontra-se às margens da PR-092 e foi 

desativado em 2012. É possível observar que há densa vegetação de gramíneas 

no local, as quais cresceram naturalmente em meio aos resíduos e cobriram a 

camada superficial de lixo. Toda a área é cercada e o acesso é vedado por um 

portão e, assim, não foram verificados lançamentos recentes de resíduos, 

conforme pode ser observado na Figura 40. A área não possui Plano de 

Recuperação de Área Degradada, entretanto, o Ministério Público recomendou 

que haja um sistema de captação e tratamento do gás metano gerado no local.  

o Coordenadas: 23°43'10.04"S e 49°47'19.90"O. 

  

Figura 40: Visita ao Antigo Lixão de Siqueira Campos. 
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 Central de tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: Em seguida, a 

equipe de elaboração do PERS/PR, acompanhado do Alisson, visitou as 

instalações de uma central de tratamento de resíduos hospitalares da empresa 

Medic Tec Ambiental. A área possui licença ambiental e atende mais de 

sessenta (60) municípios das regiões Norte, Norte Pioneiro, Noroeste e Campos 

Gerais do Paraná. Não foram autorizados registros fotográficos no interior da 

empresa. Os RSS não perfurocortantes chegam em caminhões-baú e são 

acondicionados em um barracão coberto, onde são prensados, enfardados e 

encaminhados para esterilização em autoclave à 150ºC por uma hora e meia. 

Na sequência, os fardos são acondicionados em local fechado e são 

encaminhados para destinação final no aterro industrial da empresa Hera Sul, na 

cidade catarinense de Rio Negrinho. Os perfurocortantes são triturados em 

triturador mecânico, acondicionados em tambores e encaminhados para 

incineração em Jaú/SP. Para o mesmo lugar, após a esterilização, são 

encaminhadas as embalagens e vidrarias de medicamentos vencidos.  

o Coordenadas: 23°40'16.51"S e 49°50'19.84"O. 

 Central de Triagem: A coleta de materiais recicláveis no município de Siqueira 

Campos é realizada de duas (02) formas: sistema porta a porta na área urbana 

com auxílio de trinta (30) catadores autônomos e em caçambas na área rural. 

Por meio do sistema porta a porta, dois (02) caminhões-baú coletam os 

materiais recicláveis e os levam para a central de triagem da empresa T&R 

Recicláveis, que os separa e comercializa. Além disso, a empresa T&R 

Recicláveis também compra o material coletado pelos catadores autônomos. No 

município, toda a área urbana (100%) e 60% da área rural são atendidas pelo 

serviço de coleta de materiais recicláveis. A Central de Triagem possui licença 

ambiental vigente. Conforme pode ser visualizado na Figura 41, o processo de 

triagem dos materiais recicláveis é realizado em mesa com cinco (05) 

funcionários, os quais acondicionam os materiais triados em big bags, dentre 

eles o papelão, que é enfardado e comercializado. 

o Coordenadas: 23°40'18.15"S e 49°48'51.03"O. 
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Figura 41: Visita a Central de Triagem da T&R em Siqueira Campos. 

 Bota-fora: A Prefeitura do município de Siqueira Campos descarta resíduos da 

construção civil e resíduos verdes em uma área privada, pertencente à empresa 

Medic Tec Ambiental, a qual também foi visitada pela equipe de elaboração do 

PERS/PR. São encaminhados 40 m3/dia de RCC, constituídas de oito (08) 

caçambas de 05 m3 cada. Não foi encontrada pelos consultores a licença da 

área. Na área há apenas um portão de entrada de arame farpado e cerca em 

todo o entorno, entretanto, é possível acessar o local facilmente. Não há 

vigilância, portaria e tampouco controle ou pesagem na entrada. Na Figura 42, é 

ilustrada a área de bota-fora de RCC, na qual pode ser observado resíduos 

perigosos (latas de tinta), recicláveis (plástico e papelão) e, madeira. 

o Coordenadas: 23°43'36.99"S 49°49'30.18"O. 
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Figura 42: Visita à área de bota-fora de RCC em Siqueira Campos. 

 Outras informações: O município de Siqueira Campos participa do Consórcio 

Intermunicipal para Aterros Sanitários – CIAS, composto por seis (06) municípios 

(Siqueira Campos, Tomazina, Jaboti, Ibaiti, Pinhalão e Japira), para disposição 

final de RSU em aterro sanitário devidamente licenciado, localizado no município 

de Pinhalão, distante 40 km de Siqueira Campos. O consórcio é presidido por 

um dos Prefeitos dos municipios consorciados e o aterro gerenciado pela 

empresa Engegreen Soluções Ambientais, de União da Vitória/PR. 
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A Figura 43 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Siqueira Campos. 

 

Figura 43: Locais visitados no município de Siqueira Campos. 

A Figura 44 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Siqueira Campos.  
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Figura 44: Declaração de visita técnica ao município de Siqueira Campos. 



  

 

73 

 MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA 7.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA 

Data da visita técnica 12/07/2017 

Representante(s) 

município 

João Roberto dos Santos 
Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Agricultura 

(43) 3573-1122 

johnribe@hotmail.com 

Antônio B. Boludo 
Representante Vigilância Sanitária do 

Município 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
William Bergold Martins e Guilherme Miola de Castro 

Preenchimento do 
SNIS 

(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2012               (   X  ) PMSB Ano: 2014 

mailto:johnribe@hotmail.com
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7.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Guapirama 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Miunicipal de Guapirama juntamente com representantes da Secretaria de Meio 

Ambiente e da Vigilância Sanitária, para o preenchimento do questionário. No final da 

manhã, realizou-se visita a áreas de despejo de lodo de fossas sépticas pela Prefeitura 

e à área de tratamento de resíduos verdes da Prefeitura. No período da tarde foram 

visitados o antigo lixão do município, o galpão da Prefeitura onde são armazenados os 

resíduos recicláveis e as obras da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do 

município. 

 Reunião na Prefeitura Municipal: Na parte da manhã foi realizada reunião na 

Prefeitura de Guapirama com o diretor de Agricultura e Meio Ambiente (João 

Roberto) e Antônio B. Boludo, responsável pela vigilância sanitária no município, 

conforme ilustra a Figura 45. O questionário foi respondido junto aos 

representantes com as informações disponíveis no momento, enquanto algumas 

informações serão disponibilizadas pelo João Roberto por e-mail. Quanto à 

destinação atual dos resíduos orgânicos/rejeitos gerados no município, os 

mesmos são enviados para aterro sanitário consorciado com outros municípios 

da região, localizado em Joaquim Távora. Foram levantadas as áreas de 

passivos de resíduos sólidos no município e definidos os locais de interesse 

para visita. 

  

Figura 45: Reunião na Prefeitura de Guapirama. 
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 Áreas de despejo de lodo das fossas sépticas: O Diretor da Secretaria, Sr. 

João Roberto, informou à equipe do PERS/PR que, atualmente, o município 

ainda não é atendido com sistema de esgotamento sanitário; atualmente a 

Prefeitura é a responsável pelo recolhimento do efluente sanitário das fossas 

sépticas e destinação final, com um caminhão limpa fossa de 20.000 L e o 

lançamento é realizado diretamente sobre o solo em uma área aberta ao lado do 

Parque de Exposições do município. Na Figura 46 é possível visualizar esgoto 

sanitário in natura no local. A atividade não possui licenciamento ambiental, não 

há autos de infração e o IAP orientou ao município encerrar o lançamento 

irregular imediatamente. Segundo informações dos técnicos da Prefeitura, essa 

ação foi a única alternativa viável encontrada para destinar os efluentes 

enquanto a ETE do município ainda está em construção, com previsão de início 

de operação em setembro/2017, para atendimento de 70% da população.  

  

  
Figura 46: Visita às áreas de despejo de lodo de fossa séptica sobre o solo. 
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 Área de Resíduos Verdes: A Prefeitura realiza o serviço de limpeza pública da 

cidade (poda, capina, roçada) e dispõe os resíduos desse serviço na forma de 

pilha em uma área própria da Prefeitura, após serem triturados. O processo não 

é nem controlado, nem considerado como compostagem e as pilhas possuem 

resíduos não vegetais visíveis, conforme apresentado na Figura 47. A pilha é 

utilizada como adubo ou substrato para plantios de árvores da Prefeitura e 

também por particulares que podem recolher o material gratuitamente. O local 

não possui licenciamento ambiental. 

  

Figura 47: Visita a área de tratamento de resíduos verdes de limpeza pública. 

 Antigo Lixão: Visitou-se a área do antigo lixão do município, que operou por 

cerca de cinco (05) a seis (06) anos e encerrou suas atividades em 2012. A área 

encontra-se cercada por propriedades agrícolas e pecuárias, onde são 

cultivados trigo, milho e criação de gado de corte. O local do antigo lixão 

encontra-se fechado por vegetação (Figura 48), com apenas vestígios de 

resíduos nos limites onde os campos vizinhos foram arados para agricultura. 

Anteriormente ao encerramento do lixão, a Prefeitura Municipal utilizou a área 

para queimar e depositar resíduos de serviços de saúde (RSS). O lixão 

atualmente possui um PRAD aprovado, em fase de licitação para contratação de 

consultoria.  



  

 

77 

  

Figura 48: Visita ao antigo lixão de Guapirama. 

 Depósito de Eletrônicos: Visitou-se área da Prefeitura onde são armazenados 

temporariamente resíduos recicláveis e que funciona como PEV para resíduos 

eletrônicos. Os resíduos da coleta seletiva domiciliar de Guapirama são 

estocados em big bags e vendidos para a unidade de triagem da T&R, em 

Siqueira Campos, bem como sucatas recolhidas no município. Pneus são 

estocados e levados para a unidade de recebimento da Reciclanip, em 

Jacarezinho. Madeiras são reutilizadas nas atividades da Prefeitura. Eletrônicos 

são armazenados e doados para a empresa E-lixo, do município de Londrina. A 

área também possui lâmpadas armazenadas, ainda sem destinação final 

definida. A Figura 49 ilustra os big bags de recicláveis recolhidos na área urbana 

e o armazenamento de eletrônicos (televisores), pneus inservíveis e lâmpadas 

dos prédios e logradouros públicos. 
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Figura 49: Visita ao PEV de eletrônicos e galpão de armazenamento temporário de 
resíduos recicláveis da Prefeitura. 
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A Figura 50 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Guapirama. 

 

Figura 50: Locais visitados no município de Guapirama. 

A Figura 51 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Guapirama.  
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Figura 51: Declaração de visita técnica ao município de Guapirama. 
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 MUNICÍPIO DE ANTONINA 8.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ANTONINA 

Data da visita técnica 13/07/2017 

Representante(s) 

município 

Vilmar Calaça Corisco 
Motorista da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Agricultura 

(41) 3978 1081 

semagri@antonina.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Bruno Gomes Camargo e Roberta Gregório 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Manuela Barbosa e Victor Hugo Fucci 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim            (     ) Parcial      (      ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: -              (      ) PMSB  
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ANTONINA 

 

8.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Antonina 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, e na Secretaria Municipal de Saúde, em 

seguida, no período vespertino, visitou a Associação dos Catadores de Recicláveis de 

Antonina - ACAPRA, o antigo lixão, o antigo aterro sanitário e atual área de depósito de 

resíduos verdes e o aterro da empresa JM. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas do município de Antonina. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura: Pela parte 

da manhã a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Agricultura do município de Antonina com um representante 

da Prefeitura: Vilmar, conforme ilustra a Figura 52. O Secretário estava doente e 

não pode receber a equipe do Plano. O questionário desenvolvido para o estudo 

foi apresentado e respondido de acordo com o conhecimento disponível no 

momento da visita. As demais informações serão disponibilizadas por e-mail à 

equipe do Consórcio-Consultor. 
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Figura 52: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Antonina. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Saúde: Ainda no período da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal de Saúde 

com o objetivo de obter dados sobre a gestão e geração de resíduos de serviços 

de saúde, conforme ilustra Figura 53. A enfermeira responsável pela gestão de 

RSS, Juliane, passou as informações necessárias. O município gera 

aproximadamente 15.800 kg/mês de resíduos de serviços de saúde, os quais 

são coletados pela empresa Ambserv. Além disso, os representantes da 

Vigilância Sanitária informaram que o município exige Planos de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde e que fiscaliza a destinação dos RSS de 

geradores privados anualmente. 

 

Figura 53: Reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Antonina. 
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 ACAPRA: Na sequência, foi realizada visita à Associação dos Catadores de 

Recicláveis de Antonina. Atualmente a Associação conta com cinco (05) 

associados, todos da mesma família, que realizam a coleta de materiais 

recicláveis de todo o município, com uma caminhonete e um caminhão baú. A 

média mensal do rendimento dos associados é de R$ 400 a R$ 500/mês, 

entretanto, não há controle das quantidades recebidas e comercializadas. O 

barracão no qual está instalada a Associação foi concedido pela Prefeitura 

Municipal, a qual também subsidia as contas de água e luz. A Associação conta 

com uma mesa para triagem do material, duas (02) prensas, um elevador e uma 

balança. A Figura 54 apresenta a fachada e a área interna do barracão da 

ACAPRA, o local de armazenamento de papelões e o pátio externo, sem 

cobertura, com depósito de material reciclável. 

o Coordenadas: -48.7290965617 - 25,4301960271 

  

  

Figura 54: Visita à Associação dos Catadores de Recicláveis de Antonina. 
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 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou o antigo 

lixão do município, o qual foi desativado em 2012. Conforme pode ser observado 

na Figura 55 é possível notar que a vegetação já cresceu no local. A área ainda 

não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. O representante do 

município não soube informar por quanto tempo o lixão ficou em funcionamento. 

o Coordenadas: -48,7447050315 - -25,4592180255 

  

Figura 55: Visita ao antigo lixão de Antonina. 

 Antigo Aterro Sanitário/Atual área de destinação de resíduos verdes: Após 

o encerramento do lixão municipal, os resíduos do município eram destinados a 

um aterro sanitário municipal que operou por seis (06) meses somente. Após o 

encerramento da vala, a área começou a ser utilizada para destinação de 

resíduos verdes da Prefeitura Municipal, no local, é possível observar o acúmulo 

desse tipo de resíduo, conforme Figura 56. 

o Coordenadas: -48,7633010599, - 24,458059844 
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Figura 56: Antigo aterro sanitário e atual área de destinação de resíduos verdes. 

 Aterro Sanitário da empresa JM: No período da tarde, a equipe do Consórcio 

EnvEx-Engebio visitou o aterro sanitário da empresa JM, localizado no município 

de Paranaguá, o qual recebe RSU dos municípios de Antonina, Morretes e 

Paranaguá e de aproximadamente cento e dez (110) estabelecimentos privados. 

A área é licenciada para receber 80 t/dia, além disso, desde 2015 possui uma 

autorização para receber 5.000 t/mês para destinar também os resíduos 

domiciliares do município de Paranaguá. No local, a equipe técnica do PERS/PR 

e os representantes da SEMA Curitiba, Manuela e Victor, se reuniram com os 

Srs. Fabio e Rogério, representantes da empresa JM. Os representantes 

informaram que desde 2012 o aterro recebe os resíduos domiciliares do 

município de Antonina, a partir de 2014 começaram a receber do município de 

Morretes, e por fim, em 2015 do município de Paranaguá. Atualmente a área 

está sendo expandida e estima-se que a nova célula terá vida útil de sete (07) a 

dez (10) anos. A Figura 57 ilustra a reunião com os responsáveis do aterro, a 

nova célula que está sendo construída, um caminhão descarregando resíduos, e 

o acúmulo dos mesmos, um trator realizando a compactação dos resíduos e a 

estação de tratamento de efluentes do empreendimento. 
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Figura 57: Visita ao aterro sanitário da empresa JM. 
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A Figura 58 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Antonina. 

 

Figura 58: Locais visitados no município de Antonina. 

A Figura 59 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Antonina.  
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Figura 59: Declaração de visita técnica ao município de Antonina. 
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 MUNICÍPIO DE JACAREZINHO 9.

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO 

Data da visita técnica 13/07/2017 

Representante(s) 

município 

Dorival de Souza 
Diretor Geral de Agricultura e Meio 

Ambiente 

(043) 99161-1954 

dorival_desouza@hotmail.com 

Lisandro Nogueira Prefeitura Municipal de Jacarezinho 

Carlos Alberto Lopes 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Paulo Dias Durval HMS 

Aparecido - 

Carla Novaes Secretaria Municipal de Saúde 

José Antônio Costa 
Secretaria Municipal de Conservação 

Urbana 

Vicente Estanislau Ribeiro Secretaria de Orçamento e Finanças 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Mattos 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
William Bergold Martins e Guilherme Miola de Castro 

mailto:dorival_desouza@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  x  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2012              (      ) PMSB  

 

9.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Jacarezinho 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Jacarezinho, juntamente com representantes das Secretarias de 

Agricultura e Meio Ambiente, de Saúde, de Conservação Urbana e de Orçamento e 

Finanças. Durante o dia realizou-se visita a quatro (04) antigas áreas de disposição 

irregular de resíduos (lixões), uma área de disposição irregular de RCC, ao galpão da 

associação de triagem do município e à atual área de disposição inadequada de 

resíduos sólidos, sem licença e operando em condições análogas as de um lixão. 

 Reunião na Prefeitura Municipal: Na parte da manhã foi realizada reunião na 

Prefeitura de Jacarezinho com diversos representantes de diferentes pastas do 

poder municipal. Destaca-se a presença do Sr. Dorival de Souza (Diretor Geral 

de Meio Ambiente), Sr. Carlos Alberto Lopes (Secretário de Agricultura e Meio 
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Ambiente) e da Sra. Carla Novaes (representante da Secretaria de Saúde do 

município). O questionário foi respondido junto aos representantes com as 

informações disponíveis no momento, enquanto algumas outras informações 

serão disponibilizadas aos consultores pelo Sr. Dorival de Souza por e-mail. 

Foram abertamente discutidas diversas dificuldades do município no 

gerenciamento dos resíduos sólidos, entre os quais se destaca a atual operação 

precária da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Jacarezinho - 

ASSOMARJ, que segundo a Prefeitura já chegou a ser um modelo de 

associação; e a área de disposição de resíduos, que atualmente encontra-se 

sem licença, operando acima da capacidade permitida e em condições bastante 

precárias, inclusive com catadores no local. 

 Antigos lixões: A equipe técnica visitou, juntamente com o Sr. Dorival e o Sr. 

Lisandro, quatro (04) antigas áreas de disposição de resíduos no município, 

sendo elas: Cabral (coordenadas: 23°9'58.91"S; 49°59'6.41"O); próximo à uma 

distribuidora de gás (Coordenadas: 23°11'12.62"S; 49°58'50.89"O); uma antiga 

pedreira (coordenadas: 23°9'58.36"S; 49°57'48.08"O) e; uma nas proximidades 

da AABB (coordenadas: 23°8'57.06"S; 49°58'51.23"O), todas desativadas entre 

os anos 1970 e 1990. O antigo lixão do Cabral atualmente é ocupado por um 

loteamento construído a partir de 2010, onde, segundo os representantes da 

Prefeitura, algumas das casas apresentam rachaduras. Todas as áreas já estão 

cobertas por vegetação (gramíneas) e apenas em alguns pontos é possível 

visualizar vestígios de resíduos, conforme pode ser visto na Figura 60. Nenhuma 

das áreas possui plano de recuperação e/ou está envolvida em ações judiciais. 
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Figura 60: Visita a áreas de antigos lixões do município de Jacarezinho. 

 Área de disposição irregular de RCC: A Prefeitura informou que as duas (02) 

empresas de coleta de RCC cadastradas no município dispõem os resíduos em 

uma área próximo a algumas residências, para nivelamento do terreno e 

aumento de uma área de uso comum para os moradores, sob solicitação dos 

mesmos. O local não possui licenciamento para esse tipo de atividade e não é 

cercado, sendo de fácil acesso, conforme ilustra a Figura 61. Em meio aos RCC 

pode-se notar resíduos domésticos em pequenas quantidades, típico de 

caçambas estacionárias para coleta de RCC. Um morador local narrou que há a 

presença eventual de catadores para coletar metais para venda.  

o Coordenadas: 23°8'22.61"S; 49°57'46.10"O. 
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Figura 61: Visita a área de disposição irregular de RCC em Jacarezinho. 

 ASSOMARJ: Visitou-se o galpão de triagem da Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Jacarezinho - ASSOMARJ. A associação possui cerca 

de vinte (20) membros; metade dos membros trabalha no galpão de triagem 

enquanto a outra metade trabalha no aterro em operação coletando materiais 

recicláveis. A Prefeitura cobre os custos de aluguel, água e luz da associação 

enquanto esta conta com um caminhão próprio para a coleta e é responsável 

pelos custos do combustível. O presidente da associação (Milton) e sua esposa 

(Zilda) informaram que a esteira não está funcionando e que das duas (02) 

prensas apenas uma está em condições de operar. Os materiais triados são 

vendidos para um intermediário em Jacarezinho. A Figura 62 mostra as 

condições de funcionamento da Associação, com esteiras e prensas, muitos 

materiais espalhados pelo piso e alguns fardos de PET prensados para 

comercialização. 

o Coordenadas: 23° 8'31.38"S; 49°56'56.07"O 
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Figura 62: Visita ao galpão de triagem da ASSOMARJ. 

 Área de disposição inadequada de resíduos: Visitou-se a área de disposição 

inadequada de resíduos, onde os resíduos são dispostos pela HMS (empresa 

terceirizada). Os prédios da entrada (casa para a balança, uma antiga casa para 

um vigia e um antigo galpão para triagem) encontram-se totalmente deteriorados 

e sem condições de uso. Segundo o Sr. Dorival, a balança funcionou até 

próximo do ano de 2005. Logo após a entrada da área, sem qualquer tipo de 

controle, a Prefeitura possui um local onde dispõe resíduos de limpeza urbana, 

nos quais inclui a coleta de RCC irregulares (entulhos deixados nas ruas). A 

área já opera acima da capacidade permitida e é objeto de um Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público. Segundo a Prefeitura, 

o IAP exigiu que a utilização da área seja encerrada em dois (02) anos e que o 

município encontre solução para disposição final em outro local. Há a presença 

de catadores da ASSOMARJ na área de disposição de resíduos (no momento 

da visita eram cerca de doze (12)), que relataram trabalhar no local há muitos 
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anos. Nos taludes de resíduos do local, é visível o escoamento de chorume ao 

ar livre, sem controle ou captação. O Sr. Dorival relatou que os antigos respiros 

para a saída de gás foram cobertos de resíduos devido à operação errada do 

local em anos anteriores. As condições atuais da área de disposição de resíduos 

de Jacarezinho são muito próximas as de um lixão. A Figura 63 apresenta as 

condições atuais do local, com a guarita deterioriada, a presença de catadores e 

resíduos sem cobertura. 

o Coordenadas: 23°8'2.56"S; 49°55'28.10"O. 

  

  

Figura 63: Visita à área de disposição inadequada de resíduos de Jacarezinho. 

 Outras informações:  

o A Prefeitura de Jacarezinho realiza limpeza de fossas sépticas de 

residências sem conexão com a rede de esgoto. O lodo da limpeza das 

fossas é despejado na ETE do município, operada pela SANEPAR.  
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o A Prefeitura não cobra taxa de limpeza pública/coleta de resíduos. 

o Foram visualizados diversos pontos de acúmulo de RCC e resíduos 

volumosos (sofás) pelo município, muitas vezes em quantidades 

expressivas, conforme ilustra a Figura 64. 

  

 

Figura 64: Pontos de disposição irregular de resíduos em diferentes locais no município 
de Jacarezinho. 
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A Figura 65 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Jacarezinho. 

 

Figura 65: Locais visitados no município de Jacarezinho. 

A Figura 66 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Jacarezinho.  
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Figura 66: Declaração de visita técnica ao município de Jacarezinho. 
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10. MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

Data da visita técnica 14/07/2017 

Representante(s) 

município 

Cristiano Leite Ribeiro 
Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente 

(43) 99936-8190 

semagri@cp.pr.gov.br 

Moises Sotari 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Bruna Fávaro 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Oscar F.Balarin 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Wanderley Rafael Marques Sanepar 

Luciana Emmanuela Pereira Vigilância Sanitária 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Amaral - Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Regional 

Londrina 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
William Bergold Martins e Guilherme Miola de Castro 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (  X  ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS              (  X   ) PMSB Ano: 2011 

 

10.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Cornélio Procópio 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cornélio Procópio, juntamente com 

representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária, 

da Sanepar e da SEMA. Durante o dia realizou-se visitas ao antigo lixão, à uma área 

de armazenamento de pneus usados, à área onde são depositados resíduos de poda e 

entulho de limpeza urbana e onde há planos de construir uma unidade de 

compostagem do município, à uma central de recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos, à uma área de disposição de RCC de uma transportadora, devidamente 

licenciada, ao aterro sanitário do município e à sede da Associação de Recicladores de 

Cornélio Procópio – ARECOP. 
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 Prefeitura: Na parte da manhã foi realizada reunião (Figura 67), na Prefeitura de 

Jacarezinho, com diversos representantes de diferentes pastas do poder 

municipal e da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, operadora do 

aterro sanitário do município. O questionário foi respondido junto aos 

representantes com as informações disponíveis no momento, enquanto algumas 

informações serão disponibilizadas aos consultores pelo Sr. Cristiano Leite por 

e-mail. Foram discutidas abertamente diversas dificuldades do município no 

gerenciamento dos resíduos sólidos, dentre os quais se destaca a falta de 

organização da Associação dos Recicladores de Cornélio Procópio - ARECOP, 

que recebe investimentos em estrutura e equipamentos da Prefeitura, Sanepar e 

Econorte (concessionária de rodovia); os catadores poderiam aproveitar de 

maneira mais adequada os recursos a eles disponibilizados; foi possível 

observar a ausência de informações sobre questões financeiras e comerciais 

dos materiais recicláveis. Destacou-se que os representantes da Prefeitura 

percebem que os catadores autônomos estão mais organizados do que os da 

ARECOP. Segundo a Prefeitura, uma reorganização administrativa, ambiental e 

social da ARECOP está em fase de planejamento, com a parceria do poder 

público municipal, Provopar, Instituto das Águas do Paraná e Sanepar, para 

reestabelecer a ordem na associação. Também foi abordada a dificuldade da 

coleta de resíduos na área rural, que atualmente é feita com recipientes 

estacionários nos principais acessos rurais próximo às principais rodovias que 

cruzam a cidade, mas que tem se mostrado pontos de acúmulo de resíduos e 

descarte inadequado. A Prefeitura estuda a instalação de recipientes 

estacionários dentro das propriedades, de forma a evitar vandalismos e usos 

inadequados dos locais. 
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Figura 67: Reunião com representantes da Prefeitura de Cornélio Procópio. 

 Antigo lixão: A equipe técnica do PERS/PR visitou a área do antigo lixão, com 

aproximadamente 6.000 m2, o qual encerrou suas atividades em 2007. 

Atualmente, a área encontra-se coberta por vegetação rasteira, arbustos 

(mamonas) e espécies arbóreas (leucenas) conforme ilustra a Figura 68 e 

apenas em alguns pontos é possível visualizar vestígios de resíduos. A área foi 

coberta com argila e grama e conta com coleta e drenagem do lixiviado. Há um 

plano de recuperação da área elaborado por meio de um Termo de Ajustamento 

de Conduta com o Ministério Público.  

o Coordenadas: 23°11'30.56"S; 50°40'14.78"O. 

  



  

 

104 

  

  

Figura 68: Visita a área do antigo lixão do município de Cornélio Procópio. 

 Área de armazenamento de pneus: A equipe do consórcio Envex-Engebio 

esteve em um depósito coberto que o município disponibiliza para 

armazenamento temporário de pneus usados. O local, apesar de ser utilizado 

frequentemente, está deteriorado, com paredes pichadas, portões vandalizados 

e descartes irregulares de pneus próximos ao depósito, conforme pode ser 

constatado na Figura 69. Mensalmente, os pneus são recolhidos pela Xibiu 

Recicladora de Pneus, de Araucária-PR. De acordo com o Sr. Cristiano Leite, 

uma nova área está em estudo para realocar tais pneus, com uma nova 

estrutura e controle de recebimento.  

o Coordenadas: 23°11'29.06"S; 50°40'20.16"O. 
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Figura 69: Área de armazenamento de pneus. 

 Área de descarte de resíduos de poda/entulhos: A equipe do PERS/PR 

visitou uma área onde o município realiza descarte de poda e entulhos e, além 

disso, há descartes irregulares de resíduos por particulares. A área foi escolhida 

pelo município para instalação futura de uma unidade de compostagem, para 

aproveitamento dos resíduos verdes (de poda de árvores, capina e jardinagem). 

Há residências irregulares nos arredores do local, que será reintegrado pela 

Prefeitura. No momento da visita foi flagrado um veículo particular descartando 

resíduos de tintas, eletrônicos e cerâmicas e um catador autônomo 

desmontando eletrônicos para o aproveitamento de peças. A Prefeitura informou 

que o local é utilizado temporariamente para acondicionar resíduos de grande 

volume (camas, sofás, etc.) encontrados nas vias públicas e que está sendo 

estudada uma alternativa emergencial para a disposição de tais resíduos. De 

acordo com a Prefeitura está em fase de elaboração um plano de recuperação 

da área, visando o uso como unidade de compostagem. Na Figura 70, pode ser 
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constatada a presença de diversas tipologias de resíduos, sem qualquer 

segregação, tais como: latas de tinta, plásticos, PVC, gesso, madeira, 

eletrônicos, galhos, folhas, vidros, plásticos e pneus. 

o Coordenadas: 23°11'44.99"S; 50°40'41.70"O. 

  

  

Figura 70: Área da futura composteira. 

 Central de Triagem de Embalagens de Agrotóxicos: Foi visitada uma central 

de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, da Associação de 

Distribuidores de Agroquímicos Norte Paranaense – ADAN, mantida pelo Inpev, 

entidade representante das empresas produtoras de agroquímicos. No local, as 

embalagens são recebidas e classificadas por cor e tamanho e, em seguida, são 

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. A 

Figura 71 apresenta a chegada das embalagens de agroquímicos, a etapa de 
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prensagem do papelão da embalagem, os fardos produzidos e o 

acondicionamento após a prensagem. 

o Coordenadas: 23°11'48.08"S; 50°40'36.49"O. 

  

  

Figura 71: Unidade de recebimento e triagem de embalagens de agrotóxicos. 

 Área de disposição de RCC: A Prefeitura informou que existem quatro (04) 

empresas de coleta de RCC cadastradas no município e que apenas uma delas 

possui licenciamento para disposição de RCC; as outras três (03) empresas 

usam essa área licenciada. O local é fechado com portão e cercas de concreto, 

apenas veículos das caçambeiras podem adentrar e os RCC depositados são 

utilizados para nivelamento do terreno e aumento de uma área de 

estacionamento para caminhões de uma empresa transportadora de cargas. 

Não foram encontrados resíduos, exceto de construção civil, conforme ilustra a 

Figura 72 e, segundo informações dos profissionais da Prefeitura, catadores 
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autônomos autorizados pelo proprietário do local fazem uma nova triagem em 

busca de materiais recicláveis em meio aos entulhos.  

o Coordenadas: 23°11'50.93"S; 50°38'14.32"O. 

  

Figura 72: Visita a área de disposição de RCC em Cornélio Procópio. 

 Aterro Sanitário: Visitou-se o aterro sanitário do município de Cornélio 

Procópio, operado pela Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, 

desde 2008. O local é licenciado e está com dez (10) anos de uso, restando 

ainda vinte (20) anos para o encerramento da vida útil da área, atualmente 

licenciada. O aterro recebe resíduos apenas do município de Cornélio 

Procópio. O aterro, desde o início da operação da Sanepar, possui uma 

célula de dezessete (17) metros de altura já encerrada e em fase de licitação 

para plantio de grama nas paredes laterais; a segunda célula encerra-se até 

o fim deste ano, na mesma altura da primeira; e já está em fase de 

construção uma terceira célula de disposição de RSU, a qual está previsto 

seu funcionamento para o início de 2018. O gás metano gerado no aterro é 

captado por drenos e queimado em queimadores instalados nas superfícies 

das células. Segundo informações repassadas pelo Wanderlei, técnico 

responsável pela operação do aterro, a compactação dos resíduos nas 

células é realizada diariamente com auxílio de trator com esteiras e é feita a 

cobertura com 15 cm de terra a cada dois (02) ou três (03) dias; uma manta 

de tela de sombreamento é colocada diariamente sobre o lixo compactado 

para minimizar custos com cobertura diária de terra. Ainda, foram visitadas 

as duas (02) lagoas de tratamento de chorume onde o lixiviado do aterro é 
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armazenado e rebombeado para recirculação. Há um projeto para 2018, para 

construção de uma lagoa de armazenamento de água pluvial para drenagem 

das águas da chuva sobre o aterro e para não sobrecarregar as lagoas de 

chorume já existentes. A Figura 73 ilustra o procedimento de compactação 

dos resíduos domiciliares por uma esteira, o sistema de captação e queima 

dos gases, a lagoa de tratamento do chorume produzido nas células e a 

cobertura por grama das células já encerradas. 

o Coordenadas: 23°19'13.67"S; 50°36'15.70"O. 

  

  

Figura 73: Aterro sanitário operado pela Sanepar. 

 ARECOP: Em terreno próximo ao aterro, foram visitadas as instalações da 

Associação de Recicladores de Cornélio Procópio – ARECOP. No momento da 

visita, não havia nenhum trabalhador, catador ou responsável pela associação 

presente. O local, conforme pode ser visto na Figura 74 encontra-se em 

completo estado de abandono, com resíduos passíveis de reaproveitamento 
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espalhados sem qualquer segregação pelo local, equipamentos destruídos, 

quebrados ou em péssimo estado de conservação. Há uma esteira, de 

aproximadamente R$ 200 mil, completamente destruída por um incêndio, de 

causas ainda desconhecidas, doada pela Econorte e pela Sanepar. Essa esteira 

tinha funcionamento totalmente automatizado e com aparelhos ergonômicos 

para os operadores. A vegetação baixa de entorno do local está queimada 

devido a um incêndio dias antes da visita da equipe do PERS/PR. Um galpão 

para armazenagem dos materiais recicláveis, composto por vestiários, cozinha e 

refeitório foi construido pela Sanepar e doado para a ARECOP, investimento 

aproximado de R$ 600.000,00, em 2015, e encontra-se atualmente subutilizado.  

o Coordenadas: 23°19'10.98"S; 50°36'5.07"O. 
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Figura 74: Visita à unidade de triagem da ARECOP. 
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A Figura 75 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Cornélio Procópio. 

 

Figura 75: Locais visitados no município de Cornélio Procópio. 

A Figura 76 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Cornélio Procópio.  
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Figura 76: Declaração de visita técnica ao município de Cornélio Procópio. 
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11. MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

Data da visita técnica 17/07/2017 

Representante(s) 

município 

Olmiro Ramão Bianchini 
Filho 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

mirorbf@hotmail.com 

Paulo Barros 
Secretário Municipal de Meio 

Ambiente 

Gilberto Kapp 
Instituto de Planejamento de Ponta 

Grossa 

Rubens Garcia dos Santos 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Bruno Camargo e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  x   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (  x   ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (   x  ) Parcial      (    ) Não 

mailto:mirorbf@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS  Ano: 2014             (     ) PMSB  

 

11.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Ponta Grossa 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, juntamente com representantes da 

Secretaria de Meio Ambiente e do Instituto de Planejamento de Ponta Grossa – IPLAN; 

o Secretário da pasta de Meio Ambiente, Sr. Paulo Barros traçou um panorama geral 

atualizado sobre a situação da gestão dos resíduos sólidos no município e foram 

planejadas as visitas técnicas. No turno matutino, em seguida ao encerramento da 

reunião no Paço Municipal, foram realizadas visitas no aterro do Botuquara e à 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Uvaranas – ACAMARUVA. No 

período vespertino, foram visitadas a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Vila Oficinas – ACAMARO e à Central de Recebimento e 

beneficiamento de RCC da Cooperconcre. 

 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: Foi realizada uma reunião na Prefeitura 

de Ponta Grossa, com representantes do poder público municipal, conforme 

pode ser visto na Figura 77. De acordo com informações do Sr. Olmiro Bianchini, 

responsável pelo levantamento, o questionário do PERS/PR enviado ao 

município foi 90% respondido, faltando apenas os dados de custos e valores, os 

quais ficaram de ser levantados durante a semana e respondidos juntamente 

com as demais informações. Devido a isto, a equipe do PERS/PR não aplicou o 
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questionário presencial aos responsáveis. Foram abertamente discutidas 

diversas dificuldades do município no gerenciamento dos resíduos sólidos, 

dentre os quais se destacam o debate sobre o novo aterro sanitário, localizado 

em uma área privada onde funciona uma pedreira, de aproximadamente 

240.000 m2; o local foi escolhido devido à distância de corpos hídricos e de 

Unidades de Conservação e dos aspectos geológicos da região, que facilitariam 

a operação e manutenção do aterro. Foi cogitada a instalação de uma usina 

térmica de resíduos domiciliares em uma área dentro do aterro, mas a ideia foi 

descartada por ser uma tecnologia inviável economicamente ao município. 

Outros temas abordados foram a emergência em fechar o “aterro controlado” do 

Botuquara, que está próximo de seu encerramento; a coleta seletiva; a 

ampliação do número de PEV’s e a implantação de um programa semelhante ao 

implementado em Curitiba (Câmbio Verde), o “Feira Verde” no qual o material 

reciclável era trocado por hortifrutigranjeiros. 

 
Figura 77: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente. 

 Área de Disposição de Resíduos Sólidos (Aterro do Botuquara): A equipe 

técnica do PERS/PR visitou a área de disposição inadequada de resíduos 

sólidos de Ponta Grossa, conhecida como “aterro controlado” do Botuquara, 

para onde são destinados os resíduos sólidos urbanos – RSU do município de 

Ponta Grossa. A área é operada pela empresa Ponta Grossa Ambiental – PGA; 

é cercada e há controle de entrada e saída por um único portão, além de não ser 

permitida a entrada de pessoas não autorizadas; tal autorização deve ser 

concedida pela SMMA. O aterro conta com uma balança digital para pesagem 
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dos caminhões compactadores de RSU e, semanalmente, um relatório é 

repassado pelos operadores à PGA e à SMMA para controle. A Figura 78 

mostra a última célula do aterro, a qual está operando acima de sua capacidade 

e já possui quatro (04) células encerradas, mais a área do antigo lixão, já 

tomada pela vegetação. A última célula está próximo do seu encerramento, com 

previsão de encerramento em noventa (90) dias. Havia muitos corvos e urubus 

sobrevoando a última célula. Atrás da última célula, há uma área de disposição 

de RSU que está sendo usada de forma temporária. Segundo o Sr. Rubens 

Santos, responsável pela operação do aterro, os resíduos que diariamente 

chegam ao aterro são depositados nesse local provisório e aguardam serem 

alocados na célula ou transferidos imediatamente para o novo aterro. Não há 

qualquer cobertura de terra, tampouco coleta de gases e de chorume; os RSU 

acumulados nesse espaço datam de quase dois (02) anos, de acordo com o 

responsável. Existem quatro (04) lagoas de chorume, sendo duas (02) da época 

do antigo lixão e outras duas (02) impermeabilizadas; foram construídas para 

tratamento do chorume, entretanto, ainda não estão ligadas ao sistema e nos 

próximos meses estarão em funcionamento (Figura 78). Existem no aterro sete 

(07) poços de monitoramento de águas subterrâneas. Mais adiante à balança do 

aterro, há uma antiga área de disposição de resíduos de serviço de saúde – 

RSS, encerrada em 31 de dezembro de 2016, cercada e fechada, conforme 

pode ser visto na Figura 79. 

o Coordenadas: 25° 7'13.45"S; 50° 1'52.48"O. 
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Figura 78: Visita a área do “aterro controlado” do Botuquara. 
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Figura 79: Área do Aterro de RSS. 

 Centrais de triagem: A equipe do Consórcio Envex-Engebio esteve em duas 

(02) associações de materiais recicláveis das quatro (04) existentes em Ponta 

Grossa: a ACAMARUVA e a ACAMARO, mostradas na Figura 80. As duas 

primeiras fotos da Figura 70 são referentes à ACAMARUVA, onde a maioria dos 

materiais triados são comercializados em big bags, pelo fato de a Associação ter 

apenas uma prensa, de acordo com as informações do Presidente da 

ACAMARUVA. A associação funciona em um barracão alugado pela Prefeitura, 

que também custeia água e energia elétrica. No local, trabalham vinte e seis (26) 

pessoas, não há esteira e apenas uma prensa. O rendimento médio é de um 

(01) salário mínimo (R$ 937,00) por associado. Na ACAMARO, na Vila Oficinas, 

o local é de propriedade da Prefeitura e foram realizadas melhorias na estrutura 

de apoio, como refeitório, banheiros e área de descanso e há dois (02) 

barracões para triagem dos materiais recicláveis, com uma esteira e duas (02) 

prensas. No local trabalham vinte (20) pessoas, com renda média de um salário 
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mínimo. No momento da visita, o presidente da associação, Sr. Luis Carlos 

estava acompanhando um carregamento de material reciclável para um 

comprador e possuía uma planilha de controle com os pesos dos fardos de cada 

material (plástico, papelão, papel, etc.). São produzidos de quarenta e oito (48) a 

cinquenta (50) fardos de 300 kg/semana. A ACAMARO possui uma máquina 

recicladora de isopor (Figura 80), com capacidade de processar 80 kg/h de 

isopor, segundo dados do fabricante. Os palletes de isopor são comercializados 

para uma empresa que produz cerdas de vassoura.  

o Coordenadas: ACAMARUVA: 25° 5'25.05"S; 50° 6'27.03"O. ACAMARO: 

25° 7'49.67"S; 50° 9'58.79"O. 
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Figura 80: Centrais de triagem de materiais recicláveis: ACAMARUVA e ACAMARO. 

 Central de Recebimento e Beneficiamento de RCC: A equipe do PERS/PR 

visitou as instalações da Central de Recebimento e Beneficiamento de Resíduos 

da Construção Civil, da Cooperconcre (Cooperativa de Reciclagem de Resíduos 

Sólidos da Construção Civil, Terraplanagem e Demolição dos Campos Gerais), 

conforme ilustra a. Figura 81 Essa cooperativa é composta de cinquenta (50) 
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empresas que atuam com construção civil e terraplanagem em Ponta Grossa. 

Chegam diariamente ao local sessenta (60) caminhões com caçambas que 

variam de 5 m3 a 8 m3, com recolhimento e separação dos RCC com metais, 

que são comercializados e alguns resíduos orgânicos, que são encaminhados 

para o “aterro controlado” do Botuquara. O local conta ainda com um britador, no 

qual são reduzidos cerca 100 m3 de RCC por mês. Os dados de custos e valores 

ficaram de ser repassados por e-mail.  

o Coordenadas: 25°11'6.39"S; 50° 7'2.05"O. 

  

  
Figura 81: Central de recebimento e beneficiamento de RCC da Cooperconcre. 

 Outras informações: Em 2010, inciou-se um programa de coleta seletiva na 

cidade, com a instalação de PEV’s em alguns supermercados e a doação de um 

caminhão-baú por uma indústria de cerveja instalada no município. Em 2015, a 

Prefeitura de Ponta Grossa firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o 

Ministério Público, de forma a melhorar o sistema de coleta seletiva na cidade. A 
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área urbana foi dividida em quatro (04) setores e instalados cento e trinta e 

quatro (134) Pontos de Entrega Voluntária de materiais recicláveis, conforme 

ilustra a Figura 82, cada um abrangendo uma associação de catadores, as quais 

ficariam com os recicláveis correspondentes aos PEV’s instalados em seus 

respectivos setores.  

  
Figura 82: Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de materiais recicláveis. 

  



  

 

124 

A Figura 83 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Ponta Grossa. 

 

Figura 83: Locais visitados no município de Ponta Grossa. 

  



  

 

125 

A Figura 84 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Ponta Grossa. 

 

Figura 84: Declaração de visita técnica ao município de Ponta Grossa. 



  

 

126 

12. MUNICÍPIO DE SENGÉS 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SENGÉS 

Data da visita técnica 18/07/2017 

Representante(s) 

município 

Francisco Dias Netto Engenheiro Ambiental 

(43) 3567-5120 

meioambientesenges@gmail.com 

Hause Kappke 

Medeiros 
Chefe de Gabinete 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Bruno Gomes Camargo e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (  X  ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (  X   ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS  Ano: -             (     ) PMSB Ano: 2013 
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12.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Sengés 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e no Gabinete do Prefeito, em seguida visitou a área do 

antigo lixão no centro do município e o atual lixão, onde também se encontram os 

catadores de materiais recicláveis. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas do município de Sengés. 

 Reunião no Gabinete do Prefeito: Pela parte da manhã a equipe do Consórcio 

EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Sengés 

para encontrar o Engenheiro Ambiental do município e, em seguida, na 

Prefeitura Municipal para a reunião no Gabinete do Prefeito com os dois (02) 

representantes da Prefeitura: Francisco (Engenheiro Ambiental) e Hause (Chefe 

de Gabinete), como ilustrado na Figura 85. O questionário desenvolvido para o 

estudo foi apresentado aos dois (02) e respondido de acordo com o 

conhecimento disponível no momento da visita. As demais informações serão 

disponibilizadas por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 

 
Figura 85: Reunião no Gabinete do Prefeito de Sengés. 

 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou o antigo 

lixão do município, o qual foi desativado na década de oitenta (80). É possível 

observar que a vegetação já cresceu no local, conforme ilustrado na Figura 86. 

A área ainda não possui Plano de Recuperação de Área Degradada.  

o Coordenadas: 24º07’10”S 49º28’39.52”O 
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Figura 86: Visita ao antigo lixão de Sengés. 

 Lixão Atual: A Prefeitura do município de Sengés destina os resíduos da coleta 

publica para o lixão localizado a aproximadamente 04 km da sede do município. 

O lixão está em atividade há quase trinta (30) anos e na área há apenas um 

portão de entrada, entretanto, é possível acessar o local facilmente. Não há 

vigilância, portaria, cerca no entorno, tampouco controle e pesagem na entrada. 

Conforme ilustra a Figura 87, é possível constatar a presença de animais no 

local (cavalos, galinhas, corvos e urubus), além da ocorrência de queimadas no 

momento da visita e vestígios recentes de queima. 

o Coordenadas: 24º06’20.85”S 49º29’30.35”O. 

 Catadores: Dentro da área do lixão também se encontram catadores de 

recicláveis que trabalham desde o início das atividades do lixão, conforme 

mostra a Figura 87. Eles se dividem em duas (02) equipes, em um total de onze 

(11) catadores; uma das equipes trabalha apenas quinze (15) dias por mês e a 

outra equipe trabalha trinta (30) dias, com uma renda média de R$ 1.200,00 e 

R$ 3.000,00 respectivamente. 
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Figura 87: Visita à área do lixão em Sengés. 

 Outras informações: Em decorrência de parte dos domicilios estarem em áreas 

irregulares, 40% do município não paga IPTU. Dessa forma, o município está 

com estudos sobre a possibilidade de incluir a cobrança da taxa de lixo 

juntamente na conta da água. Além disso, o município estuda a terceirização 

dos serviços de roçada, capina e varrição de vias públicas.  
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Uma área de transbordo foi construída para armazenar os RSU, entretanto a 

área está ociosa em decorrência de uma ação por parte de uma ONG que 

acabou embargando o local. 
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A Figura 88 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Sengés. 

 

Figura 88: Locais visitados no município de Sengés. 
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A Figura 89 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Sengés. 

 

Figura 89: Declaração de visita técnica ao município de Sengés. 
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13. MUNICÍPIO DA LAPA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DA LAPA 

Data da visita técnica 19/07/2017 

Representante(s) 

município 

Lia Márcia Kugeratski de 

Souza Marin 

Diretora do Departamento de Meio 

Ambiente 

(41) 3622-0242 

lapa.meioambiente@gmail.com 

Adriano Corrêa - 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Bruno Gomes Camargo e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Manuela Barbosa 

Preenchimento do 

SNIS 
(   X   ) Sim           (    ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (      ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim             (   X   ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS  Ano: 2015             (  X  ) PMSB Ano: 2015 
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13.1. Relato da Visita Técnica ao Município da Lapa 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente em seguida visitou a associação de catadores da Lapa – 

RECILAPA. Na parte da tarde, acompanhados pelo responsável da Transresíduos, foi 

realizada a visita no aterro sanitário e observado o antigo lixão que fica na mesma 

área. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas às 

áreas do município da Lapa. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente: Pela parte da manhã a equipe do 

Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio Ambiente da 

Lapa com dois (02) representantes da Prefeitura: Lia e Adriano. O questionário 

desenvolvido para o estudo foi apresentado aos dois (02), os quais informaram 

que os dados já estavam todos reunidos e seriam enviados por e-mail à equipe 

do Consórcio-Consultor. A Figura 90 ilustra a reunião realizada na Secretaria de 

Meio Ambiente da Lapa. 

 
Figura 90: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município da Lapa. 

 RECILAPA: Logo após a reunião, a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio visitou 

a Associação de Catadores da Lapa juntamente com a equipe da SMMA. A 

Associação que possui licença ambiental foi fundada em 1999; atualmente conta 

com quinze (15) associados. O rendimento por associado é de R$ 900/mês a R$ 

1.200/mês. A Prefeitura auxilia com a coleta do reciclável nas ruas, com o 

aluguel do barracão, água, energia elétrica do local, telefone e a organização da 

associação. De cada sessenta (60) bags de recicláveis enviados para a central 

de triagem, cerca de 10% são rejeitos que vão para o aterro. A Figura 91 ilustra 
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as instalações da associação e o momento em que um caminhão descarrega os 

materiais recicláveis em big bags. 

  

  

  

Figura 91: Visita à RECILAPA. 

 Aterro Sanitário: A Prefeitura do município da Lapa destina os resíduos da 

coleta pública para o Aterro Sanitário Municipal, de propriedade do município e 
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operado pela empresa Transresíduos. O aterro está em funcionamento desde 

2000, encontra-se licenciado e recentemente ampliou a sua área para 12 mil m². 

O local, conforme pode ser visualizado na Figura 92, é cercado, dotado de 

guarita e balança para pesagem dos resíduos, possui uma célula já encerrada e 

sistemas de captação de gases, de águas pluviais e de chorume, o qual é 

tratado em duas (02) lagoas  

o Coordenadas: 25º46’06.73”S 49º46’00.03”O.  
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Figura 92: Visita à área do Aterro Sanitário da Lapa. 

 Antigo Lixão: O antigo lixão, que fica dentro da área do Aterro Sanitário, foi 

encerrado em 2000 e o local foi recuperado por meio de PRAD. Atualmente, a 

área está isolada e apresenta vegetação rasteira formada principalmente por 

gramíneas, conforme ilustra a Figura 93. 

o Coordenadas: 25º46’03.21”S 49º46’09.53”O.  
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Figura 93: Área do antigo lixão de Ponta Grossa. 

 RCC e Resíduos Verdes: Na mesma área do aterro existem dois (02) locais 

destinados a RCC e resíduos verdes. Os RCC são apenas depositados 

temporariamente e depois servem para obras da Prefeitura. A Figura 94 

apresenta a área de disposição desses resíduos. 

o Coordenadas RCC: 25º46’00.32”S 49º46’03.44”O.  

o Coordenadas Resíduos Verdes : 25º45’56.58”S 49º46’10.64”O.  
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Figura 94: Áreas de disposição de RCC e resíduos verdes. 

 Outras Informações:  A empresa Transresíduos é a responsável pela coleta, 

operação e gerenciamento dos RSU. Os representantes do município 

informaram que foram testados dois (02) modelos de gestão de aterro (pública e 

Parceria Público Privada - PPP) mas ambos não funcionaram devido a diversos 

motivos, tais como funcionários, operação, etc. 

Na área rural e em alguns pontos estratégicos (Prefeitura e algumas empresas 

maiores) a coleta de RSU é feita pela própria Prefeitura, em um caminhão-baú 

cedido pela Recilapa (de janeiro/17 até agora). Não há cobrança da taxa de lixo 

pela Prefeitura. Já houve duas (02) tentativas de cobrança pela conta de água, 

mas ambas foram revogadas. 

Com relação a resíduos de pilhas e lâmpadas, o município possui um grande 

estoque guardado. Alguns estabelecimentos no município recebem esses 

materiais (Supermercado Condor – recebe lâmpadas usadas; Sicoob – recebe 

pilhas), entretanto, nos pontos de coleta não há informações sobre a destinação 
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desses resíduos e os responsáveis pelos estabelecimentos ainda não foram 

contatados. 

A Figura 95 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município da 

Lapa. 

 

Figura 95: Locais visitados no município da Lapa. 
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A Figura 96 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município da 

Lapa. 

 

Figura 96: Declaração de visita técnica ao município da Lapa. 
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14. MUNICÍPIO DE MATINHOS 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MATINHOS 

Data da visita técnica 20/07/2017 

Representante(s) 

município 

David Antônio 

Pancotti 
Secretário de Meio Ambiente 

(41) 3971-6156 ou (41) 99968-5950 

meioambiente@matinhos.pr.gov.br 

Ivo Hauer Malschitzky Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Dayves de Souza 

Guedes 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Bruno Camargo e Dóris Falcade 

Preenchimento do SNIS ( X ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
( X ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      ( X ) Não 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MATINHOS 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS  Ano: -             (  X  ) PMSB Ano: 2014 

14.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Matinhos 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e, em seguida, visitou a Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis AMAGEM e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

ANCRESMAT. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas às áreas do município de Matinhos. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Matinhos com três (03) representantes da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente: David – Secretário do Meio Ambiente, Ivo e 

Dayves – Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ilustra 

a Figura 97. O questionário desenvolvido para o estudo foi apresentado aos três 

(03) e respondido de acordo com o conhecimento disponível no momento da 

visita. As demais informações serão disponibilizadas por e-mail à equipe do 

Consórcio-Consultor. 

 

Figura 97: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matinhos. 
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 Associação de Catadores AMAGEM: Na sequência, foi realizada visita à 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis AMAGEM juntamente com o 

Dayves da SMMA. A Associação possui seis (06) associados com renda média 

de R$ 650/mês e opera em um barracão alugado pela Prefeitura. A coleta de 

resíduos recicláveis é realizada diariamente na área urbana por meio de um 

caminhão fornecido pela Prefeitura, que paga R$ 16.000/mês para cada 

associação para subsidiar água, energia elétrica, telefone, combustível, entre 

outros recursos, mais R$ 0,10/kg de resíduo destinado e R$ 0,10/L de óleo de 

cozinha destinado, mediante apresentação de nota fiscal de venda dos materiais 

recicláveis. A AMAGEM coleta aproximadamente 10 t/mês de resíduos 

recicláveis no período de baixa temporada. Foi informado que no período de alta 

temporada apesar de aumentar a quantidade de resíduos, também aumenta o 

número de associados e, em função disso, a média salarial não se altera. A 

Figura 98 apresenta uma imagem do caminhão utilizado pela AMAGEM na 

coleta de resíduos recicláveis no município de Matinhos, uma catadora 

realizando a triagem de materiais recicláveis, duas (02) prensas verticais e a 

vista interna do barracão com os big bags. 

o Coordenadas: 25º47’53.1”S 48º32’30.2”O 
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Figura 98: Visita à Associação dos Catadores AMAGEM. 

 Associação de Catadores ANCRESMAT: Visitou-se também a Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis ANCRESMAT, que possui um total de nove 

(09) associados e também ocupa um barracão alugado pela Prefeitura. A renda 

média é de R$ 400/mês e a associação coleta aproximadamente 15 t/mês de 

materiais recicláveis no período de baixa temporada Foi informado pela 

associação que no período de alta temporada o número de associados diminui, 

pois muitos saem para trabalhar em empregos temporários na praia. A Figura 

99 apresenta vista externa e interna da unidade de triagem operada pela 

associação ANCRESMAT, na qual é possível observar big bags, uma catadora 

realizando a separação de materiais recicláveis e alguns equipamentos da 

associação (prensa e paleteira). 

o Coordenadas: 25º48’05.3”S 48º32’19.7”O 
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Figura 99: Visita à Associação dos Catadores ANCRESMAT. 

 Outras informações: O município de Matinhos compartilha a área de 

disposição de resíduos com o município de Pontal do Paraná, por meio de 

Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário – CIAS. A área localiza-se em 

Pontal do Paraná e foi visitada pela equipe técnica do PERS/PR no dia 07 de 

Julho de 2017, dessa forma, maiores detalhes sobre o local são 

apresentados no capítulo relacionado ao município de Pontal do Paraná. 
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A Figura 100 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Matinhos. 

 

Figura 100: Locais visitados no município de Matinhos. 

A Figura 101 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Matinhos.  
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Figura 101: Declaração de visita técnica ao município de Matinhos. 
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15. MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Data da visita técnica 24/07/2017 

Representante(s) 

município 

Marco Antonio de Carli 

Responsável pelo Aterro Sanitário - 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Francisco Beltrão 

(46) 99976-5686 

engenheiroquimico.marco@gmail.com 

Adriano Roberto David 
Secretário de Meio Ambiente de 

Francisco Beltrão 

Natália Brugnago 

Engenheira Ambiental - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de 

Francisco Beltrão 

Tânia Lise 
Secretaria Municipal de Saúde – 

Vigilância Sanitária 

Itamir Montemezzo 
Secretário Municipal de Urbanismo de 

Francisco Beltrão 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Odenir de Barba e Juan Artigas Souza Luz 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Guilherme Miola de Castro e Dóris Falcade 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

mailto:engenheiroquimico.marco@gmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (  X   ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(   X   ) Sim          (     ) Parcial      (   ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS  Ano: -             (     ) PMSB 

15.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Francisco Beltrão 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Francisco Beltrão, juntamente com representantes das 

Secretarias de Meio Ambiente, de Urbanismo, Vigilância Sanitária e SEMA. Durante o 

dia realizaram-se visitas às áreas do antigo lixão, à Central de Triagem da Associação 

de Catadores de Papel de Francisco Beltrão - ASCAPABEL; à uma unidade de triagem 

de recicláveis no bairro Cidade Norte; e ao aterro sanitário. 

 Reunião na Prefeitura Municipal: No período matutino foi realizada reunião na 

Prefeitura de Francisco Beltrão, conforme ilustrado na Figura 102, com diversos 

representantes de diferentes pastas do poder público municipal. De acordo com 

informações do Sr. Marco de Carli, responsável pelo levantamento, o 

questionário do PERS/PR enviado ao município já havia sido respondido, 

faltando apenas os dados de custos e valores, os quais ficaram de ser 

levantados até o dia 28 de julho de 2017 e respondidos juntamente com as 

demais informações. Devido a isto, a equipe do PERS/PR não aplicou o 

questionário presencial aos responsáveis. Foram abertamente discutidas 

diversas dificuldades do município quanto ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos, dentre os quais as pilhas e baterias as quais são recolhidas em um 

ponto de entrega voluntária – PEV, localizado na Prefeitura Municipal e 

destinados para a empresa Ambientes, de Penha/SC; o óleo de cozinha é 

coletado pela ASCAPABEL, que comercializa com uma empresa de detergentes 
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em Francisco Beltrão/PR; sobre os RCC, não há uma área de destinação final 

desses resíduos no município atualmente, entretanto, o município está 

estudando a possibilidade de uma unidade de coprocessamento de RCC com 

uma empresa privada da cidade (Pedreira Motter); os móveis (sofás, armários, 

entre outros) recolhidos nas ruas são desmontados, retiradas as espumas e as 

madeiras são encaminhadas temporariamente ao pátio da ASCAPABEL, 

aguardando a formalização do acordo setorial entre as empresas recolhedoras 

de RCC. A Prefeitura Municipal ainda não possui legislação para diferenciação 

de pequenos e grandes geradores e não há previsão para elaboração dessa lei; 

o único serviço público terceirizado na área de meio ambiente é o de limpeza 

pública, de responsabilidade da empresa Engegreen; e está sendo estudada a 

possibilidade de reaproveitamento dos resíduos de poda como adubo orgânico 

para produção e plantio de flores de canteiros centrais e logradouros públicos.  

  

Figura 102: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Francisco Beltrão. 

 Antigo lixão: A equipe técnica do PERS/PR visitou as duas (02) áreas do antigo 

lixão, o qual encerrou suas atividades em 2002, sendo que uma delas já está 

terraplanada, conforme ilustra a Figura 103. As áreas de disposição eram 

próximas, porém separadas por declividade do terreno e por uma edificação de 

propriedade da Prefeitura. Segundo informações do Sr. Marco de Carli, serão 

realizados estudos científicos, em parceria com a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, do curso de graduação em Engenharia Ambiental, 

para desenvolver estudos de solo para verificação de contaminação ambiental 
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pelo antigo lixão e de mapeamento exato da área. Não há previsão para um 

plano de revitalização desse local, apenas seu cercamento e isolamento.  

o Coordenadas:26º06’37.47”S 53º03’18.54”O; 26º06’33.89”S 53º03’25.71”O 

  

  

Figura 103: Visita a área do antigo lixão de Francisco Beltrão. 

 Centrais de triagem da ASCAPABEL: A equipe do consórcio Envex-Engebio 

esteve em duas (02) unidades de triagem: a unidade central e uma operada por 

famílias de catadores associados a ASCAPABEL. Unidade principal: Ilustrada 

pelas quatro (04) primeiras imagens da Figura 104, funciona desde 2008 em um 

barracão de propriedade da Prefeitura, com licença ambiental de operação. A 

Secretaria de Meio Ambiente faz um repasse mensal de R$ 87.500 (reajustado 

em 2017) considerando aproximadamente R$ 1 por habitante do município e a 

ASCAPABEL faz o gerenciamento desse recurso. Conta com uma prensa 

horizontal com produção diária de trinta e cinco (35) fardos de recicláveis; a 

eficiência na produção dos fardos fez com que três (03) prensas verticais fossem 
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desativadas. Na associação estão envolvidas cento e vinte e duas (122) 

pessoas, dentre as quais quarenta e oito (48) trabalham em regime CLT, nas 

esteiras de triagem, os motoristas, os operadores de máquinas e no setor 

administrativo e, setenta e quatro (74) associados, que coletam os materiais 

recicláveis e os comercializam. Possuem cinco (05) caminhões-baú; três (03) 

cedidos pela Prefeitura e dois (02) de aquisição própria e, além desses, há um 

(01) caminhão doado pelo Instituto das Águas do Paraná, entretanto, não está 

sendo utilizado por ter capacidade de carregar apenas ¼ da capacidade de um 

caminhão normal e ter o mesmo consumo de combustível. O rendimento salarial 

médio de todos os envolvidos (122) é de aproximadamente de R$ 1.190/mês. 

Unidade secundária: Há uma segunda unidade de triagem em um barracão 

alugado pela Prefeitura há cerca de um mês (junho/2017), que também custeia 

água e energia elétrica, sendo essa operada por vinte (20) famílias que, 

anteriormente realizavam a triagem em suas residências em situação de 

vulnerabilidade social e ambiental. O barracão foi subdividido em oito (08) boxes 

nos quais trabalham de uma a três (03) famílias por box. O rendimento das 

famílias varia entre R$ 1.400/mês a 2.000/mês. Não há equipamentos 

mecanizados de triagem em nenhum dos espaços; apenas uma mesa para 

triagem manual dos recicláveis (Figura 104). Foi constatada a presença de 

menores de idade na triagem do material. 

o Coordenadas:26º03’36.28”S 53º02’33.38”O; 26º02’11.02”S 53º03’06.55”O 
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Figura 104: Unidades de triagem da ASCAPABEL. 

 Aterro Sanitário: A equipe técnica do PERS/PR visitou o aterro sanitário do 

município de Francisco Beltrão. De acordo com informações prestadas pelo 

responsável técnico do aterro, Sr. Marco de Carli, até o início de 2017, não havia 

controle de entrada e saída de pessoas e veículos do aterro, sem portão de 

acesso nem cercamento nas divisas. Atualmente, é realizado esse controle, com 
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autorização concedida apenas aos funcionários do aterro, da Secretaria de Meio 

Ambiente e visitantes, desde que possuam autorização da SMMA. São oito (08) 

caminhões que realizam a coleta de RSU na área urbana e rural, realizando de 

uma a duas viagens diárias cada um, totalizando 44 t/dia de resíduos sólidos 

urbanos destinados ao Aterro Municipal. Existem três (03) células de disposição 

de RSU, sendo uma com e uma sem geomembrana e já encerradas, e a terceira 

está em operação desde 2012, atualmente está com 5,5 m de altura. As duas 

células já encerradas não contam com sistema de captação de gases, mas 

possuem sistema de drenagem de chorume e, na célula em operação, serão 

instalados 164 m de drenos de chorume nas próximas semanas. A Secretaria de 

Meio Ambiente está realizando estudos para melhoria do atual sistema de 

captação de chorume e gases. Na área do aterro existem dois (02) poços de 

monitoramento de água subterrânea, entretanto, não há relatórios de 

automonitoramento desses locais. A partir do mês de julho/2017, a Prefeitura 

passou a não coletar resíduos domiciliares misturados aos recicláveis e isso 

reduziu aproximadamente 1,5 t de RSU/caminhão/dia. A Figura 105 apresenta a 

balança utilizada para pesagem dos caminhões, localizada na entrada do aterro 

sanitário, a célula de disposição de resíduos que está em operação; uma 

máquina escavadeira realizando a remoção de terra que será transportada por 

um caminhão caçamba para a cobertura dos resíduos sólidos dispostos no 

aterro e as duas (02) lagoas de chorume. 

o Coordenadas: 26º02’28.50”S 53º00’45.38”O 
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Figura 105: Área do aterro sanitário de Francisco Beltrão. 

 Outras Informações: Foi constatado um grande estoque de lâmpadas, tanto na 

SMMA quanto em um galpão no aterro sanitário. Segundo os representantes do 

município, apenas no ano de 2019, está programado o recolhimento dessas 

lâmpadas pela Abilux – entidade que representa as indústrias do ramo de 

iluminação. 
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A Figura 106 a seguir apresenta os locais visitados no município de Francisco 

Beltrão. 

 

Figura 106: Locais visitados no município de Francisco Beltrão. 

A Figura 107 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Francisco Beltrão. 
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Figura 107: Declaração de visita técnica ao município de Francisco Beltrão. 

  



  

 

159 

16. MUNICÍPIO DE ASSAÍ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ASSAÍ 

Data da visita técnica 24/07/2017 

Representante(s) 

município 

Céria Mieko Hashimoto 
Ag. Administrativo / Responsável pelo 

Departamento de Meio Ambiente 

(43) 32628300 / (43) 99716004 

meioambiente@assai.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Leonardo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Amaral – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Regional 

Londrina 

Preenchimento do 

SNIS 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (      ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(   X   ) Sim          (     ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS  Ano: 2008             (  X  ) PMSB Ano: 2013 
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16.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Assaí 

No período da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve em reunião com os 

representantes das Secretarias na Prefeitura Municipal de Assaí. Em seguida, visitou 

os seguintes locais: Área particular que recebe resíduos de poda e galhos do 

município; área de bota-fora denominada “Matadouro”; Estação de Tratamento de 

Esgoto da Sanepar – Unidade de Gerenciamento de Lodo; e Associação de Catadores 

e Separadores de Materiais Recicláveis de Assaí – ASCAMARA. No período da tarde, 

a equipe visitou o Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, anexo ao antigo Lixão 

do município. 

A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas 

nas áreas do município de Assaí/PR. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Assaí: A equipe do Consórcio EnvEx-

Engebio reuniu-se com os representantes das Secretarias Municipais na 

Prefeitura Municipal de Assaí, conforme ilustrado na Figura 108. O questionário 

referente ao PERS/PR foi apresentado pela equipe e respondido pelos 

representantes municipais no momento da reunião. Foram coletados arquivos 

referentes ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS, 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, Controle de Coleta de 

Resíduos de Serviços de Saúde de 2016/2017, Coleta de Resíduos do Município 

de Assaí e Demonstrativo dos Resíduos Destinados ao Aterro Sanitário dos 

anos de 2016/2017. As demais informações serão enviadas via e-mail à equipe 

do Consórcio-Consultor. 
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Figura 108: Reunião na Prefeitura Municipal de Assaí. 

 Área Particular – Resíduos de Poda e Galhos do Município: Após a reunião 

realizada na Prefeitura, a equipe visitou uma área privada onde a Prefeitura do 

município de Assaí descarta resíduos verdes. A área começou a receber os 

resíduos no final do mês de junho; conforme informações do proprietário, não 

existe acordo legal perante as partes, apenas foi tratado com o Prefeito 

verbalmente. Ressalta-se que o proprietário se queixa da grande quantidade de 

resíduos de poda destinados ao local pela Prefeitura de Assaí. O proprietário 

informou que não esperava um volume tão grande de resíduos e já avalia a 

possibilidade de desfazer o acordo verbal firmado. Na Figura 109 é apresentado 

o registro fotográfico dos resíduos de poda verificados no local. 
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Figura 109: Visita à área particular que recebe resíduos de poda e galhos do Município 
de Assaí. 

  Área de bota-fora denominada “Matadouro”: O local conhecido como 

Matadouro foi utilizado antigamente como destinação de resíduos urbanos pela 

Prefeitura, que parou com as atividades após início da operação do aterro 

sanitário no município. A Prefeitura do município de Assaí, por não poder 

destinar os RCC ao aterro, utiliza o Matadouro para essa finalidade; assim como 

outra área próxima ao cemitério. O técnico do município informou que não há 

controle da quantidade de resíduos da construção civil que são gerados no 

município; o estimado é de 600 t/ano com base no número de obras e alvarás. A 

área também recebe resíduos de empresas locais e munícipes e, atualmente, 

não possui licença de operação. Na área há apenas um portão de entrada, 

entretanto, é possível acessar o local facilmente. Não há vigilância, portaria, 

tampouco controle ou pesagem na entrada, apenas a cerca no entorno. Na 

Figura 110 é apresentada a vista do portão de entrada do local, com a estrada 
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de acesso à esquerda, uma construção abandonada existente e os detalhes dos 

resíduos dispostos na área, muitos deles pegando fogo. No momento do registro 

fotográfico, havia um pequeno trator dispondo resíduos no local. 

  

  

Figura 110: Visita à área de bota-fora denominada “Matadouro” em Assaí. 

 Estação de Tratamento de Esgoto da Sanepar – ETE: A equipe esteve 

presente na ETE da Sanepar em Assaí, antiga Unidade de Gerenciamento de 

Lodo. A estação recebe o esgoto sanitário proveniente de 77% da população de 

Assaí e o lodo gerado na mesma passa por período de estabilização (calagem), 

realizada em um pavilhão coberto, utilizado especificamente para tal finalidade. 

O barracão possui muros nas laterais e parte posterior, com pé direito de cerca 

de 12 m, com ventilação, construída, para posteriormente ser destinado ao 

aterro próprio da Sanepar em Cornélio Procópio. Ressalta-se que, 

anteriormente, após passar por análise para determinação dos níveis máximos 

de substâncias específicas como N, P, K, M, O e metais pesados, o lodo era 
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destinado à agricultura como fonte de adubo. Os operadores da ETE, que 

forneceram as informações no momento da visita técnica, não souberam 

informar de que modo era realizada a utilização do adubo na agricultura. Ainda, 

cabe destacar que existem empresas privadas que realizam coleta de esgoto 

proveniente das fossas sépticas dos munícipes que não são atendidos pelo 

sistema de esgotamento sanitário; essas empresas possuem cadastro na 

Sanepar e direcionam o efluente à estação de tratamento. Na Figura 111 é 

apresentado o barracão utilizado para calagem do lodo, assim como as 

caçambas de armazenamento temporário de outros resíduos removidos da ETE, 

cuja composição é basicamente de areias. Essas caçambas são recolhidas 

periodicamente por caminhões e destinadas a aterro sanitário. 

  

Figura 111: Visita à Estação de Tratamento de Efluente – ETE da Sanepar em Assaí. 

 Associação de Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Assaí 

– ASCAMARA: Participaram da visita à Associação dos Catadores e 

Separadores de Materiais Recicláveis de Assaí – ASCAMARA os membros da 

equipe do Consórcio-Consultor juntamente com o Antônio Amaral e Luiz Tieppo 

da SEMA e representantes do município. A responsabilidade da coleta municipal 

de resíduos recicláveis é da empresa Sanetran, realizada com caminhão-baú. 

Verificou-se que, além dos resíduos recicláveis do município de Assaí, o 

empreendimento também recebe resíduos de alguns municípios vizinhos, que 

são coletados pela Sanetran e triados no próprio Aterro Sanitário por 

funcionários da empresa. Após a triagem, os resíduos são direcionados 

gratuitamente para a ASCAMARA, que comercializa-os. A quantidade total de 
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resíduos processados pela associação é de 30 t/mês, sendo 23 t de resíduos 

com potencial de comercialização e 7 t consideradas como rejeito, essas 

destinadas ao Aterro Sanitário. De acordo com a presidente da Associação, 

cada um dos nove (09) associados ganha cerca de R$ 1.300/mês. A Prefeitura 

disponibiliza o galpão, com 600 m² e a coleta realizada pela Sanetran. Na Figura 

112 é apresentada uma visão externa do barracão, assim como os big bags 

utilizados para armazenar os materiais triados e a área de armazenamento dos 

fardos com os materiais prensados. 

  

  

Figura 112: Visita à Associação de Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de 
Assaí – ASCAMARA. 

 Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, anexo ao antigo Lixão do 

Município: No período da tarde, a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve 

no Aterro Sanitário da empresa Sanetran com o objetivo de obter dados sobre a 

disposição final dos resíduos. O Aterro possui capacidade instalada para 1.500 
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t/mês com previsão de encerramento em 2030; a quantidade de resíduos 

dispostos é de 2.400 t/ano. O município de Assaí não paga para dispor os 

resíduos, apenas os municípios vizinhos que firmaram contrato de prestação de 

serviços com a empresa Sanetran. Isso ocorre devido a um contrato firmado 

entre a empresa e o município de Assaí. Além do município de Assaí, os 

seguintes municípios enviam resíduos para o aterro sanitário da Sanetran: Uraí, 

Nova América da Colina, Rancho Alegre, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja, 

Nova Fátima, Santa Amélia e Cafeara. No que diz respeito ao antigo lixão 

municipal, a empresa Sanetran firmou acordo com o município de Assaí, sendo 

responsável pela recuperação da área. Ressalta-se que, para cobertura das 

células do Aterro, utiliza-se uma mistura de solo com resíduos decompostos 

presentes na área do antigo lixão. Foi possível observar presença de área de 

reserva legal. Na Figura 113 é apresentada uma imagem externa ao portão de 

entrada do aterro sanitário, assim como o registro dos dois pavilhões utilizados 

para triagem de materiais recicláveis e uma vista da célula utilizada para 

disposição dos resíduos. 
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Figura 113: Visita ao Aterro Sanitário de Sólidos Urbanos, anexo ao antigo Lixão do 
Município em Assaí. 
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A Figura 114 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Assaí. 

 

Figura 114: Locais visitados no município de Assaí. 

A Figura 115 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Assaí.  
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Figura 115: Declaração de visita técnica ao município de Assaí. 
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17. MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA 

Data da visita técnica 24/07/2017 

Representante(s) 

município 
Leomar Chiarello 

Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Roseno Machado 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Guilherme Miola de Castro e Dóris Regina Falcade 

Preenchimento do 

SNIS 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X   ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (    ) Parcial      (  X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      ( X  ) Não 

Planos Municipais (    ) PMGIRS               (    ) PMSB 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA 

 

17.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Bela Vista da Caroba 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Bela Vista da Caroba. Como o município 

não havia respondido o questionário, o mesmo foi aplicado e as informações não 

disponíveis no momento ficaram de ser levantadas e enviadas por e-mail até o dia 04 

de agosto de 2017. Durante o dia realizaram-se visitas à área de triagem do único 

catador autônomo que realiza a coleta de recicláveis no município, à área da 

cascalheira, onde são depositados resíduos verdes e à área do antigo lixão, anterior à 

terceirização da coleta de RSU. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba: No período 

matutino foi realizada reunião na Prefeitura de Bela Vista da Caroba, com o 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Leomar Chiarello, conforme 

ilustra a Figura 116. Ele assumiu a pasta há cerca de 2 meses, remanejado de 

outro setor da administração pública municipal e, embora tenha sido aplicado o 

questionário, muitas informações ficaram de ser respondidas posteriormente, 

pois não possuía as informações naquele momento. O município terceiriza a 

coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos – RSU há 

aproximadamente treze (13) anos; a Sabiá Ecológico, de Nova Esperança do 

Sudoeste, é a responsável por esse serviço; realiza a coleta três (03) vezes por 

semana (terça, quinta e sábado) em toda a área urbana e três (03) vezes nas 

vilas da zona rural (Soledade, Coxilha Bonita e Vila Progresso), levando 
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diretamente ao aterro da própria empresa no município acima citado, sem 

estação de transbordo em Bela Vista da Caroba. Outra informação repassada 

pelo Sr. Leomar é a existência de um código tributário municipal que diferencia o 

gerador de resíduo em comercial e residencial no IPTU. O primeiro paga cerca 

de duas (02) vezes mais do que é pago pelo gerador residencial. Não há coleta 

de óleo de cozinha por parte da Prefeitura e a maioria da população reutiliza 

esse óleo na produção de sabão caseiro. Não há coleta de RCC nem pela 

Prefeitura nem por empresas particulares. Segundo informação do secretário Sr. 

Leomar Chiarello, o volume de RCC produzido é muito pequeno e o que é 

gerado é utilizado na manutenção de ruas e estradas rurais. Com relação aos 

resíduos agrossilvopastoris, o município realiza duas (02) campanhas ao ano, 

em parceria com a Associação de Revendedores de Insumos Agrícolas do 

Sudoeste do Paraná – ARIAS, SEMA, IAP e a empresa Sudoeste Preservado, 

que faz a coleta, transporte, recebimento e acondicionamento de embalagens de 

agrotóxicos utilizadas nas propriedades rurais; ressalta-se que só são recebidas 

embalagens submetidas previamente à tríplice lavagem e com a nota fiscal de 

compra. Bela Vista da Caroba não conta mais com terminal rodoviário, pois ficou 

sem uso pelo encerramento das linhas de ônibus que atendiam o município, 

devido a baixa demanda. 

 

Figura 116: Reunião na Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba. 

 Área de triagem de recicláveis: A equipe técnica do PERS/PR visitou o local 

em que são triados os materiais recicláveis recolhidos em todo o município de 

Bela Vista da Caroba, conforme ilustra a Figura 117. Os materiais são, 
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basicamente, papel, papelão, alumínio, cobre e plástico. Esse local pertence ao 

Sr. Armando Techer e sua esposa, os quais realizam a triagem dos recicláveis 

coletados na cidade e em alguns pontos da área rural. Até outubro de 2016, a 

Prefeitura Municipal os auxiliavam com a despesa de combustível de 50 L/mês 

para um veículo com caçamba utilizado para recolher os recicláveis Após essa 

data, não receberam mais qualquer incentivo do poder público municipal. Devido 

a isso, o Sr. Armando reduziu drasticamente a coleta na área rural e coleta 

apenas os materiais das propriedades que agendam o recolhimento. Em alguns 

casos, como ventiladores e pequenos eletrodomésticos, o mesmo compra, retira 

o material de valor, geralmente alumínio e cobre, e os revende. Os materiais são 

vendidos para a empresa Mari Recicláveis, localizada na cidade de 

Capanema/PR. Mensalmente, de acordo com informações repassadas pelo Sr. 

Armando, o mesmo possui uma renda média mensal, com a comercialização 

dos recicláveis, de um salário mínimo (R$ 937,00).  

o Coordenadas: 25°52'52.25"S; 53°40'32.48"O. 
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Figura 117: Visita a área de triagem de recicláveis do Sr. Armando Techer. 

 Antiga Cascalheira: A equipe do consórcio Envex-Engebio esteve na área onde 

funcionava uma antiga cascalheira, que, no passado, fornecia material 

pedregoso para a Prefeitura. Atualmente, o local é utilizado para depósito de 

resíduos de poda e de varrição recolhidos pela Prefeitura, para fins de 

recuperação do solo local. Os materiais possíveis de serem reciclados que 

eventualmente chegam misturados aos resíduos de poda e varrição são 

separados e doados para o Sr. Armando Techer. Puderam ser observados ainda 

algumas pilhas de entulhos de RCC, de móveis, de carcaças de 

eletrodomésticos, de madeira e vestígios de queima de resíduos, conforme a  

Figura 118. 

o Coordenadas: 25°51'45.96"S; 53°41'4.42"O. 
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Figura 118: Antiga cascalheira em Bela Vista da Caroba. 

 Antigo lixão: A equipe do PERS/PR realizou visita à área onde operava o 

antigo lixão municipal, encerrado há aproximadamente treze (13) anos, data do 

início da terceirização da coleta e destinação final de RSU pela Sabiá Ecológico. 

Na visita in loco, não foram observados vestígios de resíduos provenientes da 

época do antigo lixão. A área não está cercada, tampouco contém portão de 

acesso e apresenta vegetação rasteira. Também, não há ação judicial, TAC ou 

planos de recuperação da área. Foram observados indícios de queima de lixo 

em uma vala no local, conforme pode ser observado na Figura 119. 

o Coordenadas: 25°52'9.71"S; 53°39'36.39"O 
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Figura 119: Área do antigo lixão de Bela Vista da Caroba. 

 Outras Informações: As lâmpadas usadas pela Prefeitura e pelos prédios 

públicos municipais estão estocadas na residência do eletricista da Prefeitura. 

Existem dois (02) pontos de recebimento de resíduos: Eletrônica Clein 

(eletrônicos) e Autoelétrica Pica Fio (baterias de automóveis), entretanto, não foi 

possível constatar a destinação final desses resíduos, pois ainda não foi 

possível o contato com os responsáveis. 

A Sanepar está construindo uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, para 

atender cerca de 70% da cidade que já está ligada a rede coletora. Para as 

áreas que não há rede de esgoto, a Prefeitura realiza o serviço de limpeza de 

fossa, mas é pouco utilizado. A quantidade gira em torno de 1 tanque/mês ou o 

equivalente a 3.000 L. 
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A Figura 120 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Bela Vista da Caroba. 

 

Figura 120: Locais visitados no município de Bela Vista da Caroba. 

A Figura 121 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Bela Vista da Caroba.  
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Figura 121: Declaração de visita ao município de Bela Vista da Caroba. 
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18. MUNICÍPIO DE LONDRINA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

Data da visita técnica 25/07/2017 

Representante(s) 

município 

Mariza Pissinati Gestora Territorial / Serviços de Geografia 

Eliene Moraes Gestora ambiental da CMTU 

Roberta Queiroz Secretária de Meio Ambiente de Londrina 

(43) 9 9190-3375 / 3372-4775 

residuos@londrina.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Thiago Schuba 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Amaral e Luiz Tieppo 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (   X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X   ) Sim           (     ) Parcial      (   X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X  ) Sim          (    ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (    ) PMGIRS               (  X  ) PMSB Ano: 2010; Revisão: 2015 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

18.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Londrina 

No início da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve no Parque Artur 

Tomaz, onde está localizada a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Londrina, para uma reunião com técnicos da Prefeitura. No final da manhã, a equipe 

visitou um Ponto de Entrega Voluntária - PEV do município. Já no período da tarde, 

foram visitadas as instalações da Central de Tratamento de Resíduos - CTR do 

município, onde está localizado o aterro sanitário municipal e um galpão de 

compostagem. Posteriormente, a equipe conheceu o barracão principal da Cooperativa 

de Catadores de Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de 

Londrina – COOPER REGIÃO. As duas (02) últimas visitas do dia foram realizadas na 

Central de Valorização de Materiais Recicláveis e na Central de triagem e reciclagem 

de RCC da empresa Retorno Soluções Ambientais. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve no Centro de Educação Ambiental 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina juntamente com 

representantes de diferentes setores da Prefeitura de Londrina. Estiveram 

presentes representantes da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de 

Obras, da Vigilância Sanitária, da Emater, da Companhia Municipal de 

Transporte e Urbanismo, entre outros. O questionário elaborado para o 

diagnóstico foi repassado item por item para complementação das informações 
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já disponibilizadas. Ficou acordado que os dados que ficaram faltando seriam 

enviados por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 

 Ponto de Entrega Voluntária: A equipe da Envex-Engebio visitou um PEV do 

município de Londrina que está recebendo resíduos de poda e RCC gerados 

pelo município. Foi informado que faz pouco tempo (cerca de um mês) que isso 

ocorre, pois a promotoria proibiu que esses resíduos fossem encaminhados à 

CTR, pois a Central não tinha licença para tal atividade. Verificou-se a presença 

de catadores de rua triando materiais nesse local, inclusive com crianças. Não é 

controlada a entrada de pessoas, apesar de existir um vigilante e da área estar 

cercada. Nesse local existe um homem que tria e comercializa os materiais 

recicláveis. Não existe controle sobre a quantidade de resíduos destinados. Na 

Figura 122 são apresentados registros fotográficos do portão de entrada do 

PEV, sempre aberto e sem controle algum das cargas recebidas, do acúmulo de 

resíduos dispostos, do local de armazenamento temporário de resíduos triados 

no local e de um caminhão realizando o descarregamento no local. 
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Figura 122: Ponto de Entrega Voluntária (PEV). 

 Central de Tratamento de Resíduos - CTR: No início da tarde foi realizada 

uma visita na CTR, que é central de destino dos resíduos da coleta regular de 

orgânicos e rejeitos gerados no município de Londrina. Localizado a uma 

distância de aproximadamente 30 km do centro da cidade, a central é composta 

pelo aterro sanitário e um galpão de compostagem. Ressalta-se que o IAP em 

seu Relatório da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do 

Paraná (2017) classifica a área como aterro controlado, pois segundo 

informações do órgão, o empreendimento ainda não solicitou a licença de 

operação. 

A responsabilidade sobre a central é da CMTU, entretanto, a operação é 

realizada pela CONSTRURBAN LOGíSTICA AMBIENTAL. A área é cercada, 

possui vigilância 24 h e não há atuação de catadores. O local recebe cerca de 

126.300 t/ano de resíduos e tem previsão de operação de vinte (20) anos. A 
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construção da central de compostagem foi uma das condicionantes para a 

emissão da licença de operação da unidade. Foi implantado um sistema de 

coleta diferenciada de orgânicos na região central de Londrina (quadrilátero 

central), entretanto, a segregação é muito ruim. Apesar do aspecto do composto 

parecer bom quando observado à distância, de perto se observa muitos 

contaminantes (materiais recicláveis) como vidros e plásticos. Na Figura 123 é 

apresentado o registro fotográfico do local, contendo o portão de entrada com 

guarita de identificação, a célula atualmente utilizada para disposição de 

resíduos, os galpões de compostagem e o composto produzido já em fase de 

maturação. 

  

  

Figura 123: Central de Tratamento de Resíduos - CTR. 

 Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos da 

Região Metropolitana de Londrina – COOPER REGIÃO: Posteriormente, a 

equipe do Consórcio Envex-Engebio visitou o barracão da COOPER REGIÃO, 
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maior cooperativa de catadores do município. Segundo informações, ela se 

destaca das demais, pois na sua formação aceitou a consultoria externa e 

investiu na capacitação dos cooperados, crescendo de maneira sólida e 

organizada. Na unidade os materiais são descarregados pelo caminhão e são 

destinados para cabines, nas quais os cooperados realizam a triagem manual, 

armazenando os materiais em bags para posterior prensagem e venda. Na 

Figura 124 é apresentado o portão de entrada da cooperativa, uma esteira 

inclinada utilizada para conduzir os materiais triados para a prensa, as cabines 

onde são triados os materiais e a área de descarregamento dos caminhões da 

coleta. 

  

  

Figura 124: Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Resíduos Sólidos da 
Região Metropolitana de Londrina – COOPER REGIÃO 

 Central de Valorização de Materiais Recicláveis (CVMR): A visita seguinte foi 

realizada na Central de Valorização de Materiais Recicláveis - CVMR, criada 
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para atender às demandas da logística reversa de embalagens pós-consumo na 

região de Londrina. Financiada por uma série de empresas, empresas essas 

coordenadas pelo Instituto Paranaense de Logística Reversa (ILOG), por força 

de termo de compromisso assinado entre a SEMA/PR e o ILOG. Trata-se de 

uma cooperativa de segundo grau que tem por objetivo agregar valor aos 

materiais recicláveis e, principalmente, substituir ou concorrer com os 

atravessadores na cadeia de comercialização dos materiais recicláveis. Nessa 

central trabalham membros das sete (07) cooperativas do município. A central 

está operando há um mês, mas ainda não realizou a venda de materiais, pois 

está em negociação com os compradores. A central está equipada com uma 

linha de tratamento de PET que possibilitará aumentar o valor do material, com a 

possibilidade de triplicar o valor de venda. Na Figura 125 é apresentada a área 

na qual é realizada a triagem do papelão e o armazenamento em big bags, a 

prensa utilizada para fazer os fardos conforme as normas da indústria, a área de 

armazenamento temporário desses fardos e o sistema de beneficiamento do 

plástico PET, que ainda não está operando. 
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Figura 125: Central de Valorização de Materiais Recicláveis - CVMR. 

 Central de triagem e reciclagem de RCC – Retorno Soluções Ambientais: 

Finalizando as visitas técnicas, a equipe Envex-Engebio esteve nas instalações 

da Retorno Soluções Ambientais. A unidade tria e recicla RCC produzindo 

quatro (04) tipos de materiais reciclados para venda: areia, pedrisco, cascalho e 

pedra. A Prefeitura de Londrina destina cerca de 30.000 t/ano para a unidade, 

mas não realiza a compra de material reciclado para as suas obras, apesar de 

existir uma lei municipal que a obrigue a isso, para alguns tipos de obras. O 

município estuda a possibilidade de reciclar os resíduos gerados. Atualmente, 

devido ao valor do material reciclado estar muito próximo ao do material novo, 

não há mercado para o reciclado. Na Figura 126 são apresentadas duas 

fotografias da unidade, a primeira registra o equipamento utilizado para triagem 

e trituração dos resíduos e a segunda apresenta o material preparado para a 

comercialização. 
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Figura 126: Central de reciclagem de RCC - Retorno Soluções Ambientais. 
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A Figura 127 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Londrina. 

 

Figura 127: Locais visitados no município de Londrina. 

A Figura 128 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Londrina.  
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Figura 128: Declaração de visita técnica ao município de Londrina. 
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19. MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 

Data da visita técnica 24/07/2017 

Representante(s) 

município 

Elcimar Antonio Faust Departamento de Projetos 

elcimar.faust@gmail.com 

José Carlos Bieger IAP 

Elói Schlikcmann Secretaria de Saúde 

Valdir Vitoreti Vice-Prefeito 

Edson R. da Silva Assessoria Jurídica 

Jair Stange Prefeito 

Jair Costenaro da Silva 
Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Ademir Lanzin Departamento de Administração 

Vitório Departamento de Agricultura 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Odenir de Barba 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Guilherme Miola de Castro e Dóris Regina Falcade 

Preenchimento do 

SNIS 
(  x  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   x   ) Sim           (    ) Parcial      (     ) Não 

mailto:elcimar.faust@gmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      ( x  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2008               (     ) PMSB 

19.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Nova Esperança do 
Sudoeste 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, com a presença do Prefeito, vice-prefeito e 

outros representantes de Secretarias (Saúde, Planejamento, Agricultura e Meio 

Ambiente e setor jurídico). Como o município não havia respondido o questionário, o 

mesmo foi aplicado e as informações não disponíveis no momento ficaram de ser 

levantadas e enviadas por e-mail até o dia 04 de outubro de 2017. Durante o dia 

realizaram-se visitas aos aterros da empresa Sabiá Ecológico (sanitário e de resíduos 

industriais Classe II-A) e à unidade de incineração de resíduos sólidos de saúde. A 

equipe do PERS/PR não foi autorizada a realizar registros fotográficos de tais visitas 

nas áreas da Sabiá Ecológico. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste: No 

período matutino foi realizada uma reunião conjunta com diferentes 

representantes de Secretarias, do IAP e da SEMA, conforme ilustrado na Figura 

129. No município, há quatro (04) contratos de prestação de serviços da 

Prefeitura com a empresa Sabiá Ecológico, relacionados à: (1) Coleta e 

destinação final de resíduos sólidos urbanos – RSU; (2) Coleta e destinação final 

de resíduos de serviços de saúde – RSS; (3) Coleta e destinação final de 

Resíduos Sólidos Industriais Classe II-A; e (4) Coleta seletiva de materiais 

recicláveis. Existe a cobrança de taxa de coleta de lixo no município, realizada 

por meio de boleto em separado ao IPTU, com a taxa variando de acordo com o 

tamanho do terreno e a frequência da coleta (localização). O município realiza 

uma vez ao ano campanha para recolhimento de eletrônicos, que são entregues 

à empresa Ambientes. Com relação aos pneus inservíveis, uma vez por 

semana, aos sábados, são coletados pneus pela empresa Recapadora 
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Marrecas (Francisco Beltrão), que é um ecoponto da Xibiu, de Araucária, a qual 

faz a destinação final. As embalagens de agrotóxicos são coletadas apenas 

aquelas que passaram pela tríplice lavagem, pelo preço de R$ 5/embalagem, 

em parceria com a Associação de Revendedores de Insumos Agrícolas do 

Sudoeste do Paraná – ARIAS, a SEMA, o IAP e a empresa Sudoeste 

Preservado, que faz a coleta, transporte, recebimento e acondicionamento de 

embalagens de agrotóxicos utilizadas nas propriedades rurais. No município há 

apenas um catador autônomo e, por aproximadamente cinco (05) anos, a 

Prefeitura forneceu um barracão para auxiliar o catador na triagem, entretanto, o 

mesmo comercializava os recicláveis e não destinava corretamente os rejeitos, 

dispondo-os nas margens de um córrego próximo, ocasionando um problema de 

saúde pública. Assim, a Prefeitura retirou o auxilio do barracão. Atualmente, o 

catador não recebe nenhum tipo de auxilio e possui um galpão em sua 

residência para segregação dos resíduos. Anteriormente à atuação da Sabiá 

Ecológico na coleta e destinação final de RSU no município, os responsáveis da 

Prefeitura informaram que o lixo era queimado em uma área rural, que, 

atualmente, pertencente ao município vizinho de Enéas Marques; o 

desmembramento ocorreu em 1995 e não há mais vestígios de lixo. Segundo 

informações dos representantes do município, o mesmo está localizado em uma 

área de manancial do Rio do Lontra, corpo hídrico que abastece a cidade de 

Salto do Lontra e, por esse fato, não é permitida a instalação de grandes 

indústrias. De forma a compensar essa impossibilidade, o município recebe 

ICMS Ecológico do Governo do Estado, porém, não foram informados valores 

recebidos. 
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Figura 129: Reunião na Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste. 

 Reunião na Sabiá Ecológico: A equipe técnica do PERS/PR esteve na sede 

administrativa da Sabiá Ecológico – SE e foi recebida pelo proprietário, Sr. 

Augustinho “Kiko” Stang, e pelo responsável técnico pelos aterros da empresa, 

Sr. Fabio Gambin. Nesse encontro, foram abordados assuntos relacionados à 

atuação da empresa na coleta, tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos. A empresa possui duas (02) áreas de disposição final (RSU e Resíduos 

Sólidos Industriais – Classe II-A não-inertes) e uma unidade de tratamento de 

RSS. Os responsáveis da empresa não souberam informar a quantidade de 

caminhões destinados a essas coletas, tampouco precisar o número de 

municípios que destinam seus resíduos para a Sabiá Ecológico, afirmando que 

seriam “trinta e poucos”, entretanto, no Plano Estadual de Gestão Integrada e 

Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do Paraná, publicado pela SEMA em 

2013, há a informação de que a empresa atendia 37 municípios de pequeno 

porte (máximo de 13 mil habitantes). Os responsáveis informaram que todas as 

suas atividades estão devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais dos 

Estados onde atua: Paraná (IAP), Santa Catarina (FATMA), Rio Grande do Sul 

(FEPAM) e Mato Grosso do Sul (IMASUL). A empresa cobra aproximadamente 

R$ 120/t de RSU enviados para destinação final de RSU no aterro sanitário. 

 Aterro Sanitário e Unidade de Compostagem: A equipe do Consórcio Envex-

Engebio esteve na área onde funcionam o aterro sanitário e a unidade de 

compostagem da Sabiá Ecológico. Não foram autorizados registros fotográficos 

da visita. Toda a área onde estão localizadas essas unidades somadas às áreas 
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do entorno, também de propriedade da empresa, totalizam 19,5 hectares. O 

aterro sanitário está em operação desde 2004 e conta com dez (10) funcionários 

atualmente. A empresa não elaborou um EIA/RIMA para o local pelo fato de que, 

na época da instalação do aterro, não era exigido tal documento. O aterro possui 

uma célula já encerrada, com altura aproximada de 12 m e outra em operação e 

os RSU depositados são cobertos com 05 cm de terra a cada 72 h. Foi 

observada a existência de sistemas de captação de gases e de chorume, esses 

são drenados nas células e encaminhados para um sistema de tratamento em 

circuito fechado, composto por seis (06) lagoas, sendo uma anaeróbia com 

adição de bactérias para aceleração da degradação e de cinco (05) facultativas, 

com recirculação do chorume ao final do processo. As informações da 

quantidade de RSU encaminhados diariamente ao aterro ficaram de ser 

repassadas por e-mail. A Unidade de Compostagem está na mesma área do 

aterro sanitário, porém, em um local distanciado das células de disposição. No 

local, são destinados resíduos industriais de origem orgânica, como os de 

laticínios e frigoríficos e de aviários (ossos, carcaças, penas, frangos mortos e 

cascas de ovo). O composto orgânico gerado na composteira é utilizado para 

adubação em áreas da própria empresa no entorno do aterro, não sendo 

comercializadas. Entretanto, a equipe do PERS/PR observou materiais 

recicláveis jogados na composteira, ocupando quase 1/3 do local. 

o Coordenadas: Aterro Sanitário: 25°53'0.87"S; 53°12'36.86"O.  

o Coordenadas: Composteira: 25°52'57.83"S; 53°12'46.29"O 

 Aterro Classe II-B e Unidade de Tratamento de RSS: a equipe do PERS/PR 

visitou as áreas de destinação final de resíduos Classe II-B (inertes) e da 

unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde. As áreas estão 

localizadas próximas umas das outras. As atividades do Aterro Classe II-B foram 

iniciadas há cerca de quatro (04) anos e recebe resíduos industriais inertes 

(poliuretanos, estopas, varreduras, EPI’s não contaminados, dentre outros), 

exceto RCC. Ao lado dessa área, está reservado um local onde a empresa 

pretende fazer um aterro de resíduos perigosos (Classe I); no momento aguarda 

a licença ambiental ser emitida. A Unidade de Tratamento de RSS está em área 

próxima ao aterro Classe II-B; foi construída recentemente e iniciada sua 

operação há cerca de três (03) meses, com uma autoclave a qual esteriliza os 
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materiais e os encaminha para destinação final no aterro industrial da empresa 

Hera Sul, em Rio Negrinho/SC. Não foi possível adentrar ao local porque há 

somente uma chave para abertura do portão de acesso e o funcionário 

responsável não se encontrava no local.  

 Unidade de Triagem de Resíduos Recicláveis e Industriais: No município de 

Nova Esperança do Sudoeste também foram visitadas as instalações de uma 

unidade de triagem de resíduos industriais e de recicláveis da Sabiá Ecológico. 

Com relação aos recicláveis, a empresa realiza a coleta dos materiais no 

município e no município vizinho de Eneas Marques. Devido ao fato de o volume 

de material ser muito baixo, a triagem dos recicláveis é feita manualmente e os 

materiais são vendido para a empresa Juliplast, de São José do Rio Preto-SP. A 

principal atividade realizada no local é a triagem de resíduos sólidos industriais – 

RSI, os quais são triados de acordo com sua periculosidade e potencial 

contaminante. Os óleos lubrificantes líquidos recuperados das embalagens são 

encaminhados para a empresa Lwart, de Lençóis Paulista/SP. Resíduos 

perigosos são encaminhados para o aterro industrial da empresa Hera Sul, em 

Rio Negrinho/SC. O ferro triado é comercializado com a Gerdau e os resíduos 

não perigosos que não podem ser reaproveitados seguem para o aterro 

industrial da Sabiá Ecológico. 

o Coordenadas: 25°55'21.85"S; 53°13'12.35"O. 

 Outras Informações: A equipe do Consórcio Envex-Engebio, ao final da 

reunião, solicitou aos responsáveis da Prefeitura Municipal, visitas aos locais de 

passivos ambientais no município, em especial onde eram dispostos os RSU 

anteriormente ao início da atuação da empresa Sabiá Ecológico, entretanto, os 

mesmos disseram que não há áreas de passivos ambientais no município. 
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A Figura 130 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Nova Esperança do Sudoeste. 

 

Figura 130: Locais visitados no município de Nova Esperança do Sudoeste. 

A Figura 131 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Nova Esperança do Sudoeste.  
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Figura 131: Declaração de visita técnica ao município de Nova Esperança do Sudoeste. 
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20. MUNICÍPIO DE APUCARANA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE APUCARANA 

Data da visita técnica 26/07/2017 

Representante(s) 

município 

Sérgio Bobig 

Herivelto Moreno 

Diretor da Secretaria de Meio Ambiente 

Secretário de Obras 

(43) 3423-0142 / (43) 99654-7662 

meioambiente.apucarana.pr@gmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Thiago Bana Schuba 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Chefe Regional do Escritório da SEMA – Antônio Amaral 

Preenchimento do 

SNIS 
( X ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(    ) Sim           (     ) Parcial      (   X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(    ) Sim          (    ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: -               (     ) PMSB 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE APUCARANA 

 

20.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Apucarana 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Apucarana, na Cooperativa de Reciclagem de 

Apucarana – COCAP e em uma área de antiga pedreira, onde foi realizada a 

disposição de RCC e resíduos de poda por parte da Prefeitura. No período da tarde, 

foram vistoriados: o aterro sanitário municipal, operado pela Sanepar; a empresa Nova 

Visão, que realiza a disposição final e a reciclagem de RCC; a empresa Terra Norte, 

que realiza tratamento e disposição final de resíduos Classe I e Classe II; e a empresa 

Organo-Nipo Brasil, que realiza a compostagem de resíduos orgânicos de grandes 

geradores. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Apucarana com dois (02) representantes da 

Prefeitura: Sérgio Bobig – Diretor da Secretaria de Meio Ambiente e Herivelto 

Moreno – Secretário de Obras, conforme ilustra a Figura 132. O questionário 

elaborado para o diagnóstico foi repassado item por item e foi respondido de 

acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. As demais 

informações serão disponibilizadas por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 
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Figura 132: Reunião na Prefeitura Municipal de Apucarana. 

 Cooperativa de Reciclagem de Apucarana – COCAP: Após a reunião, foi 

realizada visita à COCAP, juntamente com o representante do município, Sr. 

Sérgio Bobig. Até o mês passado, o galpão de triagem da cooperativa 

funcionava como um mercadão de materiais recicláveis, sem qualquer 

organização ou controle de entrada e saída de materiais, o qual era coordenado 

por uma pessoa que se apresentava como proprietária do empreendimento. 

Constatou-se que a cooperativa está em fase de reestruturação dos seus 

gestores, fato ocorrido devido à intervenção judicial do Ministério Público,que 

culminou com o pedido de afastamento da pessoa que coordenava a 

cooperativa. Atualmente, existe uma pessoa nova trabalhando na função de 

coordenação da COCAP, indicado pela Secretaria do Meio Ambiente e 

contratada pela Prefeitura Municipal, que começou a organizar a operação no 

galpão, cujo tamanho é de 3.000 m². Devido à recente reestruturação, não foi 

possível obter informações precisas referentes ao controle da entrada e saída de 

materiais, porém estimou-se que a cooperativa recebe cerca de 3.600 t/ano e 

comercializa cerca de 1.800 t/ano; o restante dos materiais são caracterizados 

como rejeito e, posteriormente, destinados ao aterro sanitário municipal. A renda 

média de cada cooperado é de aproximadamente um salário mínimo e os 

valores são calculados conforme a quantidade de dias trabalhados. A Prefeitura 

doou um caminhão e uma prensa para a COCAP. Na Figura 133 são 

apresentadas: uma vista externa dos barracões, um registro da entrada do 

galpão, com portão e salas administrativas à esquerda, a área de 
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armazenamento dos materiais prensados e uma fotografia da equipe juntamente 

com o atual coordenador da cooperativa ao centro.  

  

  

Figura 133: Visita à Cooperativa de Reciclagem de Apucarana – COCAP. 

 Disposição de resíduos de poda e de RCC em cava de antiga pedreira: Foi 

realizada visita em uma área de uma antiga pedreira, onde a Prefeitura de 

Apucarana costumava dispor os RCC e resíduos de poda, conforme ilustrado na 

Figura 134. 
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Figura 134: Antiga área de disposição de RCC e resíduos de poda da Prefeitura. 

 Unidade de reciclagem e disposição final de RCC – Empresa Nova Visão: 

Em seguida foi realizada uma visita à unidade de reciclagem e disposição final 

de RCC, que está em operação desde 2013 em área alugada para exercício da 

atividade. A empresa recebe cerca de 2.000 t/mês de resíduos e possui 

capacidade para 10.000 t/mês; os resíduos são provenientes de 

empreendimentos públicos e privados. Ressalta-se que somente a Prefeitura de 

Apucarana destina cerca de 1.000 t/mês para a unidade. Parte dos resíduos 

recebidos pela Nova Visão é utilizada para aterramento da área (antiga 

pedreira), e a outra parte é comercializada como material reciclado. Antes da 

reciclagem, os resíduos passam por expedição e separação dos materiais. Após 

separados, são direcionados a uma linha  de reciclagem para a qualificação em 

quatro (04) materiais distintos, sendo: cascalho; pedra; areia; e pedrisco e 

posterior comercialização. Os resíduos perigosos são destinados aos 

empreendimentos Cetric e Terra Norte. O valor cobrado pela Nova Visão para 

recebimento de RCC depende da qualidade do material recebido; Em média, é 

cobrado um valor de R$ 55,00/t de RCC recebida. Na Figura 135 é registrada a 

estrada de acesso ao empreendimento, um caminhão basculando uma carga ao 

lado de alguns materiais triados, a linha de reciclagem, na qual os resíduos são 

peneirados, triados e triturados e o produto final dividido em pilhas de acordo 

com a granulometria do material reciclado. 
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Figura 135: Unidade de reciclagem e disposição final de RCC – Empresa Nova Visão. 

 Aterro Sanitário para resíduos classe I e classe II – Terra Norte: A equipe do 

Consórcio Envex-Engebio esteve também na empresa Terra Norte, a qual 

iniciou sua operação, em 2006, como transbordo e, em 2010, obteve a licença 

para disposição de resíduos classe I e II; a empresa recebe resíduos de 

empreendimentos que estão instalados em um raio de 150 km. O Aterro Terra 

Norte possui uma área total de cerca de 20 ha e encontra-se ao lado do Aterro 

Sanitário Municipal. Ressalta-se que não há presença de aves (urubus) nas 

células dos resíduos de Classe II, o que é possível observar no Aterro Municipal. 

Na Figura 136 são apresentadas duas fotografias da portaria da empresa e do 

momento no qual a equipe recebeu as explicações sobre a operação do aterro. 

Não foram permitidos registros fotográficos na área de operação devido às 

regras internas da empresa. 
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Figura 136: Aterro Sanitário para resíduos classe I e classe II – Terra Norte. 

 Aterro Sanitário Municipal: No período da tarde, a equipe do Consórcio 

EnvEx-Engebio esteve no Aterro Sanitário Municipal, operado pela Sanepar por 

contrato de concessão, com o objetivo de obter dados sobre a gestão dos 

resíduos. O contrato entre as partes permite que a Sanepar receba apenas os 

resíduos gerados na coleta municipal. O Aterro possui capacidade instalada 

para 2.400 t/mês, e a quantidade de resíduos dispostos mensalmente é de 

aproximadamente 2.300 t. Verificou-se que o local é cercado, possui vigilância e 

não é permitida a entrada de catadores. Durante a visita foi possível verificar a 

disposição de uma carga de resíduos da indústria têxtil misturada aos resíduos 

sólidos urbanos, possivelmente proveniente de um grande gerador. Na Figura 

137 são apresentadas fotografias do portão de entrada do aterro, com guarita 

para identificação, de uma célula já encerrada, da célula atualmente em 

operação e dos canais de drenagem pluvial instalados no aterro. 
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Figura 137: Aterro Sanitário Municipal operado pela Sanepar. 

 Unidade de compostagem – Empresa Organo-Nipo Brasil: A última visita foi 

realizada na Empresa Organo-Nipo Brasil. A unidade de compostagem recebe 

cerca de 500 t/mês de resíduos orgânicos e opera na sua capacidade máxima. 

De acordo com as informações do responsável técnico, o composto é produzido 

a partir de diferentes tipos de resíduos orgânicos, de tal forma que agrega valor 

nutricional e possibilita a comercialização em diversos estados do país, com 

cerca de 150 t/mês de composto e média de R$ 210/t. Cabe ressaltar que o 

empreendimento se encontra próximo a uma estrada com grande circulação de 

veículos, e o odor gerado no processo de decomposição dos resíduos causa 

incômodo na região. Na Figura 138 são apresentadas duas fotografias que 

ilustram o portão de entrada da empresa e a área de operação com pavilhão de 

compostagem. 
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Figura 138: Unidade de compostagem da empresa Empresa Organo-Nipo Brasil. 

Outras informações: Na Figura 139 são apresentadas duas imagens de uma 

visita de fiscalização realizada pela Prefeitura de Apucarana, nas quais foram 

constatados acúmulos de RCC.  

  

Figura 139: Área visitada pelos fiscais do município de Apucarana com RCC. 

Na Figura 140 consta o registro fotográfico do local onde está instalado um 

triturador de resíduos de poda do município. Nesse registro são apresentados: o portão 

de entrada da área, também utilizada para estacionamento de veículos do município, o 

galpão construído para abrigar o equipamento, o próprio triturador com esteira inclinada 

e o resultado final do material após triturado.  
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Figura 140: Triturador de resíduos provenientes das podas e galhadas do município de 

Apucarana. 

Na Figura 141 a seguir é apresentado o registro fotográfico de uma áre 

antigamente utilizada para disposição de galhos e RCC; parte da área já está coberta 

com vegetação. 
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Figura 141: Área utilizada antigamente para destinação de resíduos provenientes da 
construção civil e das podas e galhadas do município de Apucarana. 
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A Figura 142 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Apucarana. 

 

Figura 142: Locais visitados no município de Apucarana. 

A Figura 143 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Apucarana.  
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Figura 143: Declaração de visita técnica ao município de Apucarana. 
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21. MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Data da visita técnica 27/07/2017 

Representante(s) 

município 

Nelson Bertani Secretário Municipal de Meio Ambiente 

(46) 3220-1505 ou (46) 99972-3490 

bertanimeioambiente@patobranco.pr.gov.br 

meioambiente@patobranco.pr.gov.br 

Normélio Bonatto 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Jonas Borges Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Odenir de Barba 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Guilherme Miola de Castro e Dóris Falcade 

Preenchimento do 

SNIS 
(     ) Sim           (     ) Parcial      ( X ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      ( X ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      ( X ) Não 

mailto:bertanimeioambiente@patobranco.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2008               (     ) PMSB 

21.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Pato Branco 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em seguida, visitou o antigo lixão, o aterro municipal, a 

unidade de triagem de resíduos recicláveis operada pela Cooperativa dos Agentes 

Ambientais de Pato Branco - COTAAPB, a área de destinação final de resíduos verdes, 

o pátio de compostagem e uma área de bota-fora de resíduos da construção civil. A 

seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas 

do município de Pato Branco. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Pato Branco com três (03) representantes da 

Prefeitura: Normélio, Nelson e Jonas, além de um representante da Regional de 

Francisco Beltrão da SEMA: Odenir, conforme ilustrado na Figura 144. O 

questionário desenvolvido para o estudo foi apresentado aos representantes e 

respondido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. As 

demais informações serão disponibilizadas por e-mail à equipe do Consórcio-

Consultor. 
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Figura 144: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pato Branco. 

 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio visitou o antigo lixão do 

município, que foi desativado em 2014 quando iniciou-se a operação do aterro 

sanitário. O antigo lixão é dividido em dois locais que fazem parte da mesma 

área da Prefeitura, a qual possui portão de acesso. É possível observar que a 

vegetação já cresceu em ambos os locais, conforme ilustra a Figura 145. O 

antigo lixão ainda não possui Plano de Recuperação de Área Degradada e 

possui um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público 

em 2014.  

o Coordenadas:26º15’53.96”S 52º42’48.01”O; 26º15’54.35”S 52º42’41.85”O 

  

Figura 145: Visita ao antigo lixão de Pato Branco. 

 Aterro Sanitário Municipal: A equipe do Consórcio-Consultor também visitou o 

Aterro Sanitário Municipal de Pato Branco, licenciado pelo IAP, em operação 
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desde 2014. A infraestrutura do aterro compreende balança rodoviária para 

pesagem do lixo, célula impermeabilizada com geomembrana, drenos de gases 

e chorume, tanque pulmão com moto bomba para recirculação do chorume e 

três (03) poços de monitoramento de água subterrânea. Foi informado que a 

cobertura dos resíduos não está sendo realizada diariamente devido à falta de 

máquina, utilizada na obra de construção do aeroporto municipal. O aterro 

recebe de 55 a 60 t/dia de resíduos e a célula em operação possui 08 m de 

altura. O Conselho Municipal de Meio Ambiente está estudando a viabilidade de 

utilizar recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para instalar uma 

unidade geradora de energia por meio da queima do gás metano gerado no 

aterro. A SMMA estima que a vida útil do aterro seja de cem (100) anos, devido 

à extensão de área disponível. A Figura 146 ilustra o aterro sanitário municipal 

de Pato Branco, na qual é possível observar uma grande quantidade de 

resíduos sem cobertura, o sistema de captação de gases, máquinas trabalhando 

e a lagoa de armazenamento de chorume, ao fundo, com vegetação nas 

margens. 

o Coordenadas: 26º15’42.96”S 52º43’12.14”O 

  



  

 

215 

  

  

Figura 146: Visita ao Aterro Municipal de Pato Branco. 

 COTAAPB: Na sequência, foi realizada visita à Unidade de Triagem operada 

pela Cooperativa dos Agentes Ambientais de Pato Branco - COTAAPB 

juntamente com o Normélio da SMMA. A Cooperativa é formada por trinta e 

cinco (35) pessoas que recebem um salário de R$ 1100/mês. A coleta dos 

materiais recicláveis é realizada semanalmente nos bairros e uma vez por mês 

na área rural pela própria Cooperativa por meio de quatro (04) caminhões baú. 

Além disso, há aproximadamente trezentos e sessenta (360) contêineres 

distribuídos no centro da cidade para acondicionamento de resíduos recicláveis. 

A coleta dos contêineres é mecanizada e é realizada pela Prefeitura no período 

da noite. A Prefeitura Municipal forneceu dois (02) barracões para a Cooperativa 

realizar a triagem de materiais recicláveis e paga R$ 45.000/mês para subsidiar 

água, energia elétrica, alimentação, combustível, entre outros recursos. Um dos 

barracões ainda está em construção e o outro, já finalizado, é equipado com 

duas (02) esteiras rolantes, duas (02) prensas verticais, uma prensa horizontal e 



  

 

216 

três (03) máquinas de costura para confecção de estopas com restos de tecido. 

Além dos dois (02) barracões de 980 m2, ainda há uma unidade administrativa 

de 200 m2 que contém banheiros e refeitório. A Figura 147 ilustra a vista externa 

e a interna do barracão finalizado da COTAAPB, a prensa horizontal, além de 

apresentar catadores realizando separação de materiais recicláveis, e big bags 

tanto no barracão finalizado, quanto no barracão em construção. 

o Coordenadas: 26º15’37.16”S 52º43’00.67”O 
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Figura 147: Visita à Unidade de Triagem operada pela COTAAPB. 

 Área de Destinação Final de Resíduos Verdes: A equipe do Consórcio-

Consultor visitou também a área de destinação final de resíduos verdes. Os 

serviços de limpeza pública são realizados pela Prefeitura Municipal, que destina 

os resíduos de poda e varrição a uma área para decomposição. A Figura 148 

ilustra a área de destinação final de resíduos verdes e um caminhão caçamba 

com resíduos de poda para dispor no local. 

o Coordenadas: 26º15’34.12”S 52º43’13.74”O 
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Figura 148: Visita à área de destinação final de resíduos verdes em Pato Branco. 

 Pátio de Compostagem: A Prefeitura possui um pátio de compostagem 

experimental, no qual utiliza-se resíduos de frutas, de verduras, de folhas, de 

serragem, de resíduos de aviário, entre outros, para gerar o composto orgânico 

utilizado nos jardins e arborização da cidade. A Figura 149 apresenta uma vista 

geral do pátio de compostagem de Pato Branco e das leiras de compostagem. 

o Coordenadas: 26º15’32.69”S 52º43’09.89”O 

  

Figura 149: Visita ao Pátio de Compostagem de Pato Branco. 

 Área de Extração de Saibro: A equipe técnica do PERS/PR também visitou a 

área de extração de saibro da Prefeitura. Atualmente, há sete (07) áreas de 

extração de cascalho no município; seis (06) privadas e uma da Prefeitura. A 

área visitada é licenciada pelo IAP e está sendo utilizada há dois (02) anos. A 
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vida útil da cascalheira é de mais quatro (04) anos. A Figura 150 ilustra a área 

de extração de saibro da Prefeitura e as máquinas utilizadas nessa atividade. 

o Coordenadas: 26º15’53.53”S 52º42’25.52”O 

  

Figura 150: Visita à área de extração de cascalho em Pato Branco. 

 Bota-fora: A Prefeitura do município de Pato Branco não realiza coleta de 

resíduos da construção civil, mas há seis (06) empresas que realizam esse 

serviço no município e possuem área para disposição dos resíduos coletados. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todas as empresas 

que realizam coleta e destinação de RCC no município são licenciadas. A 

equipe de elaboração do PERS/PR visitou uma das áreas de disposição de 

RCC. Na área há apenas um portão de entrada, entretanto, é possível acessar o 

local facilmente. A Figura 151 ilustra a área de bota-fora de RCC visitada e um 

caminhão chegando ao local com uma caçamba de entulhos para disposição. 

o Coordenadas: 26º15’53.35”S 52º42’29.29”O 
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Figura 151: Visita à área de bota-fora de RCC em Pato Branco. 
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A Figura 152 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Pato Branco. 

 

Figura 152: Locais visitados no município de Pato Branco. 

A Figura 153 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Pato Branco.  



  

 

222 

 

Figura 153: Declaração de visita técnica ao município de Pato Branco. 

  



  

 

223 

22. MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ 

Data da visita técnica 27/07/2017 

Representante(s) 

município 

Adriano Damasceno 

Iara Maris Pires Rosa 

Agente Ambiental 

Secretaria do Meio Ambiente 

(43) 9 9115 7318 

meioambiente@jaguapita.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Amaral e Luiz Tieppo 

Preenchimento do 

SNIS 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (      ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(   X   ) Sim          (     ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2015               (  X  ) PMSB Ano: 2015 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ 

 

22.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Jaguapitã 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente para a reunião com a Iara Pires, atual Secretária do Meio 

Ambiente, e Adriano Damasceno, Secretário do Meio Ambiente da gestão anterior que 

trabalha na Prefeitura há sete (07) anos. Após a reunião, ainda pela manhã, a equipe 

visitou a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jaguapitã – ASCAMAR 

e uma área de bota-fora utilizada para a disposição de resíduos de limpeza pública da 

Prefeitura. Já no período da tarde foi visitada a área de disposição inadequada de 

resíduos do município e a antiga área utilizada como lixão. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente  do município de Jaguapitã, conforme ilustra a Figura 154, com dois 

(02) representantes da Prefeitura: Iara e Adriano. Participaram da parte inicial da 

reunião dois (02) representantes da Secretaria da Saúde e, da parte final, o 

Secretário de Obras do município. O questionário desenvolvido para o estudo foi 

repassado item por item para coleta de informações. As informações que não 

estavam disponíveis no momento ficaram de ser enviadas por e-mail à equipe 

do Consórcio-Consultor. 
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Figura 154: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jaguapitã. 

 ASCAMAR: Na sequência, foi realizada visita à Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Jaguapitã – ASCAMAR juntamente com o Adriano e a 

Iara. O presidente da associação não estava no barracão no momento da visita, 

portanto, foram registradas apenas fotos do local. Posteriormente a equipe foi 

até a residência do presidente para coletar as informações necessárias. Foi 

informado que a Associação tem doze (12) associados trabalhando, recebe 

cerca de 400 t/ano de materiais recicláveis, e comercializa 370 t/ano. A renda 

média dos catadores gira em torno de R$ 900/mês. A Prefeitura Municipal 

disponibiliza à Associação o barracão e arca com os custos de manutenção de 

veículos e máquinas, água e transporte dos rejeitos até a área de disposição 

inadequada de resíduos da Prefeitura. Na Figura 155 é apresentada uma vista 

geral do interior do barracão, uma fotografia da prensa utilizada para preparação 

dos fardos e um registro da área utilizada para armazenamento temporário dos 

fardos. 
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Figura 155: Associação dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Jaguapitã – 
ASCAMAR. 

 Área de Disposição de Resíduos de Limpeza Pública: Foi vistoriada uma 

área destinada para armazenamento temporário de resíduos da limpeza urbana 

(principalmente RCC e poda), que posteriormente seriam destinados a área de 

destinação inadequada da Prefeitura. Entretanto, foi verificada a disposição de 

diversos tipos de resíduos no local. Não há cercamento, nem qualquer controle 

sobre a disposição de resíduos nessa área. Na Figura 156 está registrada a 

presença de resíduos de diversas naturezas na área, inclusive o Sr. Adriano 

verificou no momento da fotografia a disposição de materiais plásticos oriundos 

de alguma indústria da região. A segunda fotografia mostra uma visão mais 

ampla da área, com presença de caçambas para disposição dos resíduos. 
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Figura 156: Área de bota-fora utilizada pela Prefeitura e terceiros. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos da Prefeitura: Embora 

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

Estado do Paraná elaborado pelo IAP (2017), classifique a disposição final de 

resíduos sólidos no município de Jaguapitã como aterro controlado, o que 

observou-se na visita técnica foram condições análogas a um lixão. Localizada 

em uma área sem cerca e sem vigilância, recebe os resíduos do município 

desde 2010. Foi observada a presença de barracas de catadores que residem 

na área e realizam triagem de materiais recicláveis. Apesar da presença de duas 

(02) máquinas trabalhando no local, foi informado que essas trabalham somente 

a cada dez (10) ou quinze (15) dias. Na Figura 157 é apresentada uma vista 

geral da situação da vala que está em operação atualmente, com resíduos 

pegando fogo e presença de acúmulo de chorume. Além disso, a figura mostra 

algumas máquinas trabalhando no local e caçambas e big bags utilizadas por 

catadores que atuam no local. 
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Figura 157: Área municipal de disposição inadequada de resíduos sólidos de Jaguapitã. 

 Antigo lixão municipal: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou 

a área do antigo lixão do município, desativado em 2010. É possível observar 

que a vegetação já cresceu no local, conforme pode ser visto na Figura 158. 

Existe um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, 

que gerou um Plano de Recuperação de Área Degradada, que já está em 

elaboração. 
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Figura 158: Área do antigo lixão de Jaguapitã. 
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A Figura 159 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Jaguapitã. 

 

Figura 159: Locais visitados no município de Jaguapitã. 

A Figura 160 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Jaguapitã.  
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Figura 160: Declaração de visita técnica ao município de Jaguapitã. 
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23. MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

Data da visita técnica 28/07/2017 

Representante(s) 

município 

Jocemir Simioni 
Responsável pelo Departamento de 

Agricultura e Meio Ambiente 

(46) 3226-8135 ou (46) 99134-9559 

jocemir.simioni@mariopolis.pr.gov.br 

Mateus Mauri Responsável pelo Departamento de Saúde 

Alex Constantim Responsável pelo Departamento de Obras 

Silvia C. M. Poli 
Responsável pelo Departamento de 

Planejamento 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Odenir de Barba 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Guilherme Castro e Dóris Falcade 

Preenchimento do 

SNIS 
( X ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
( X ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          ( X ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2015               (  X  ) PMSB Ano: 2013 

23.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Mariópolis 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura e, em 

seguida, visitou a área do antigo lixão, atual área de destinação final de resíduos 

verdes e a unidade de triagem de materiais recicláveis de um catador autônomo. A 

seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas 

do município de Mariópolis. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Mariópolis: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Prefeitura do município de 

Mariópolis na presença dos seguintes representantes: Jocemir, Mateus, Alex e 

Silvia Poli, além de um representante da Regional de Francisco Beltrão da 

SEMA: Odenir, conforme ilustra a Figura 161. O questionário desenvolvido para 

o estudo já havia sido parcialmente respondido e por meio da reunião foi 

possível obter mais informações a respeito da gestão de resíduos realizada no 

município.  
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Figura 161: Reunião na Prefeitura de Mariópolis. 

 Antigo Lixão e Atual Área de Destinação de Resíduos Verdes: Na 

sequência, foi realizada visita à área do antigo lixão municipal, desativado em 

2009, atualmente utilizada para destinação final de resíduos verdes. É possível 

observar que a vegetação já cresceu no local. Não há Projeto de Recuperação 

de Área Degradada para a área e não há Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado com o Ministério Público. Os serviços de limpeza pública são realizados 

pela Prefeitura Municipal, que destina os resíduos de poda e varrição na área do 

antigo lixão para decomposição. No local encontra-se um contêiner, conforme 

ilustra a Figura 162, para armazenamento dos rejeitos encontrados entre os 

resíduos de limpeza pública e entre os materiais recicláveis coletados pelo 

catador autônomo que atua no município. Os rejeitos acondicionados no 

contêiner são coletados pela empresa CETRIC, que realiza coleta e destinação 

final dos resíduos domésticos no município. A Figura 162 ilustra a área do antigo 

lixão e atual área de destinação final de resíduos verdes, na qual é possível 

observar resíduos de construção civil, além dos resíduos de poda, e a presença 

de big bags no local. 

o Coordenadas: 26º20’46.8”S 52º34’39.9”O 
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Figura 162: Visita ao antigo lixão municipal e atual área de destinação final de resíduos 
verdes. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: Visitou-se também a unidade 

de triagem operada pelo catador autônomo Luiz Fernando, que atua no 

município há aproximadamente cinco (05) anos. Em janeiro de 2017, a 

Prefeitura cedeu o local, onde antigamente funcionava uma escola e subsidia 

água e energia elétrica. O catador autônomo coleta 2 t/semana de materiais 

recicláveis, provenientes principalmente dos mercados existentes no município. 

A unidade de triagem de materiais recicláveis não possui licença ambiental e é 

equipada com uma prensa vertical, comprada pelo próprio catador. A triagem é 

realizada pelo catador Luiz Fernando, que efetua a coleta e administra a 

unidade, mais dois (02) funcionários contratados que trabalham meio período e 

recebem R$ 450/mês. Os materiais recicláveis são vendidos para empresas 

como a Mora Flex, localizada em Francisco Beltrão, Alcaplas, localizada em 

Xanxerê, entre outras, localizadas em municípios da região como Pato Branco e 

Palmas. A Figura 163 apresenta a vista externa e a interna da unidade de 
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triagem de recicláveis, o automóvel utilizado na coleta de materiais recicláveis, a 

prensa que há no local e fardos de material reciclável.  

o Coordenadas: 26º21’02.1”S 52º33’34.0”O 

  

  

Figura 163: Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis. 
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A Figura 164 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Mariópolis. 

 

Figura 164: Locais visitados no município de Mariópolis. 

A Figura 165 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Mariópolis.  
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Figura 165: Declaração de visita técnica ao município de Mariópolis. 
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24. MUNICÍPIO DE GUARACI 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUARACI 

Data da visita técnica 28/07/2017 

Representante(s) 

município 

Selmo Rosa de Araújo Secretário de Meio Ambiente 

(43) 32601133 

gabinete.prefeituradeguaraci@gmail.com 

racoesaraujo@uol.com.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Amaral e Luiz Tieppo 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X   ) Sim          (   ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS              (     ) PMSB  
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUARACI 

 

24.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Guaraci 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em seguida, visitou a área de disposição de resíduos 

sólidos da Prefeitura, duas (02) áreas utilizadas antigamente como lixão e a unidade de 

triagem de materiais recicláveis do município. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas do município de Guaraci. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Guaraci com o Secretário de Meio Ambiente da 

Prefeitura: Selmo Rosa de Araújo, conforme ilustra a Figura 166. O questionário 

desenvolvido para o estudo foi repassado item por item para confirmação das 

informações disponibilizadas e esclarecimentos adicionais. As informações 

pendentes serão disponibilizadas por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 

Durante a reunião, foi realizado um contato por telefone com a empresa Eccos 

Ambiental para coleta da dados sobre os quantitativos de RSS coletados pela 

empresa no município de Guaraci. 
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Figura 166: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaraci. 

 Áreas de antigo lixão: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio visitou duas (02) 

áreas onde foram realizadas disposição de resíduos do município. Na primeira, 

os materiais foram dispostos até o ano de 2005, e é possível observar que a 

vegetação já cresceu no local, conforme ilustra a Figura 167; porém, na outra, 

ainda é realizada a disposição de resíduos. A área ainda não possui Plano de 

Recuperação de Área Degradada, nem Termo de Ajustamento de Conduta. 

Essas áreas localizam-se na beira da estrada, sem cercamento. Na Figura 168 é 

apresentada a área na qual foi verificada a disposição de resíduos 

recentemente. Conforme ilustrado na figura, trata-se de uma área localizada ao 

lado da estrada, cuja estrada de acesso aparece na primeira imagem, na qual a 

vegetação foi removida. 

  

Figura 167: Área I utilizada como lixão até o ano de 2005 em Guaraci. 
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Figura 168: Área II utilizadas como lixão até o ano de 2005 em Guaraci. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos da Prefeitura: Embora 

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

Estado do Paraná elaborado pelo IAP (2017), apresente a disposição final de 

resíduos sólidos no município de Guaraci como aterro controlado, o que 

observou-se na visita técnica foram condições análogas a um lixão. Em seguida, 

a equipe seguiu para a área que atualmente é utilizada para disposição dos 

RSU. Trata-se de um lixão com área cercada e portão, porém o portão 

permanece aberto e não existe vigilância. Não existem pessoas catando 

resíduos dentro do lixão. O Sr. Selmo informou que existe uma retroescavadeira 

que opera no lixão a cada dez (10) ou quinze (15) dias para realizar cobertura e 

compactação dos resíduos. Na Figura 169 são apresentadas imagens dos locais 

nos quais o caminhão compactador da coleta despeja a carga. 
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Figura 169: Área municipal de disposição inadequada de resíduos sólidos de Guaraci. 

 Unidade de triagem de materiais recicláveis: Na sequência, foi realizada uma 

visita à unidade de triagem de materiais recicláveis do município. A unidade é 

operada por uma pessoa (Toninho da Reciclagem), ou seja, é uma unidade 

privada. Ele tem quatro (04) funcionários trabalhando para ele. Apesar da pouca 

estrutura da unidade, ela é muito organizada, limpa e funciona muito bem. 

Toninho recebe cerca de 10 t/mês de materiais e comercializa 6,5 t/mês obtendo 

cerca de R$ 3.000 com a venda dos materiais. Cada funcionário recebe um 

salário mínimo. Na primeira fotografia da Figura 170 é apresentada uma vista 

geral do barracão, utilizado principalmente para armazenamento dos materiais 

triados e prensados que não podem ser molhados pela chuva. A segunda 

imagem também mostra uma área de armazenamento, destinada aos materiais 

plásticos triados. Nas duas últimas imagens são registrados o interior do 

barracão. 
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Figura 170: Unidade de triagem de materiais recicláveis. 
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A Figura 171 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Guaraci. 

 

Figura 171: Locais visitados no município de Guaraci. 

A Figura 172 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Guaraci.  
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Figura 172: Declaração de visita técnica ao município de Guaraci. 
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25. MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO 

Data da visita técnica 31/07/2017 

Representante(s) 

município 

Franco Freire Sanches 
Chefe do Departamento de Meio 

Ambiente 

freire1413@hotmail.com 

(44) 9 9771 0367 (44) 3525 4449 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Ananias S. Vieira 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (    ) Parcial      (  X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (  X  ) Parcial      (   ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS              (     ) PMSB  

25.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Campo Mourão 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Campo Mourão, com os representantes 
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da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA: Franco Freire Sanches, 

Gabriela Meira, Roberval Zago, Emerson de Souza. Também estiveram presentes na 

reunião, Carlos A. A. Bezerra e Emannuel Fabrigatti da Secretaria da Saúde, assim 

como os representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, Regional 

de Maringá, Ananias S. Vieira – Chefe Regional, Débora Louise Marzolo e Armelindo 

Gomes. Após a reunião visitou-se a Cooperativa Resíduos Solidário – 

COOPERESÍDUOS. Ademais, no período vespertino visitou-se os seguintes locais: 

duas (02) áreas de bota-fora de resíduos verdes; antigo lixão; Associação dos 

Trabalhadores com Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços da Vila Guarujá – 

ASSOCIGUÁ; e aterro sanitário municipal. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas do município de Campo Mourão/PR. 

 Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de 

Campo Mourão: No período matutino, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se 

na Companhia de Desenvolvimento Urbano de Campo Mourão – CODUSA, 

onde está sediada a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA, com 

diferentes pastas do Governo Municipal, conforme ilustra a Figura 173. Como o 

município respondeu parcialmente ao questionário enviado pela Coordenação 

do PERS/PR, as informações preenchidas foram confirmadas e/ou corrigidas e 

as questões, que os responsáveis não souberam responder no momento, foram 

respondidas e encaminhadas via e-mail após a reunião.  

  

Figura 173: Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Campo Mourão. 
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 Cooperativa Resíduos Solidários – COOPERESÍDUOS: Participaram da visita 

os membros da equipe do Consórcio-Consultor juntamente com os 

representantes da SEMA, Ananias S. Vieira, Débora Louise Marzolo e Armelindo 

Gomes e representantes do município. A responsabilidade da coleta municipal 

de resíduos recicláveis é da Seleta Meio Ambiente, realizada com caminhão-

baú. Verificou-se que, além dos resíduos recicláveis coletados pela coleta 

municipal, o empreendimento também recebe resíduos recicláveis da população, 

que se desloca até a Cooperativa. A quantidade total de resíduos recicláveis 

entregue a cooperativa entre janeiro e junho de 2017 foram 313,9 t, em média 

52,3 t/mês; as informações obtidas da quantidade de resíduos são 

questionáveis. De acordo com a Presidente, a cooperativa recebe 32,5 t/mês de 

resíduos em média e comercializa cerca de 19,3 t; 10 t de misto, 7,5 t de 

papelão, 1,5 t de plástico. Os rejeitos são coletados pela empresa Seleta Meio 

Ambiente e encaminhados para disposição final no aterro sanitário municipal, o 

que representa aproximadamente 15 t/mês. A separação dos resíduos é feita 

manualmente em mesas (bancadas fixas) e a prensagem dos materiais é 

realizada em três (03) prensas verticais; o Ministério Público notificou a 

Prefeitura e solicitou a aquisição de uma esteira. O barracão de 2.500 m² 

utilizado pela cooperativa é alugado e a Prefeitura é quem paga o aluguel de R$ 

2.500; mesmo assim, o mesmo está atrasado há um ano. As contas de energia 

elétrica e água totalizam R$ 250 e R$ 35, respectivamente, e são pagas pela 

própria cooperativa. Ressalta-se que a iniciativa privada se mostrou interessada 

em contribuir com as unidades de triagem do município, sendo que para isso 

precisarão regularizar e licenciar o empreendimento; conforme informações 

obtidas, com a orientação do Programa Agenda 21 Paraná, a cooperativa juntou 

documentos para requerer a licença. A renda dos quatorze (14) cooperados da 

Cooperesíduos gira em torno de R$ 1.000/mês. A Figura 174 refere-se à 

Cooperativa de Resíduos Solidários, onde pode-se observar o local de triagem 

de resíduos, as prensas utilizadas para prensagem e a área de armazenamento 

temporário para comercialização. 
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Figura 174: Visita à Cooperativa Resíduos Solidários – COOPERESÍDUOS. 

 Antigo Bota-fora: Conforme informações dos responsáveis do Departamento 

de Meio Ambiente, o local era uma antiga área de bota-fora de resíduos da 

construção civil e de galhos. No local, foram constatadas pilhas de cascalhos, de 

entulhos e leiras de galhos, apenas próximos à rua de acesso. Nos fundos do 
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terreno há cobertura de vegetação rasteira conforme pode ser observado na 

Figura 175. 

  

Figura 175: Visita à área de bota-fora – atrás do pátio de máquinas da Prefeitura. 

 Atual Bota-fora: Local em que se retirou solo para utilização na cobertura do 

aterro municipal. Verificou-se que a área é utilizada pela Prefeitura para 

disposição de diversos resíduos, sendo eles: resíduos de poda, de madeira de 

móveis, de pedaços de asfalto, de cascalhos, de entulhos, de grama e de 

resíduos de boca-de-lobo, percebidos pelo odor característico de esgoto (Figura 

176). 
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Figura 176: Área de bota-fora – atrás do Centro da Juventude do município. 

 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou o antigo 

lixão do município, o qual foi desativado em 2004; o local foi utilizado para 

disposição dos resíduos municipais de Campo Mourão/PR durante quarenta e 

cinco (45) anos. Após desativado, o lixão foi utilizado durante sete (07) anos 

para destinação dos resíduos da construção civil. A área possui 12 ha e fica a 

aproximadamente 05 km do centro da cidade, aos fundos do viveiro municipal. O 

local está coberto por vegetação rasteira e predominância de mamonas e 

leucenas. A área não possui Plano de Recuperação de Área Degradada. 

Conforme informações obtidas, após notificação do Ministério Público firmou-se 

um acordo para aterrar e cercar a área, bem como realizar o plantio de árvores. 

Durante a visita, verificou-se a presença de pessoas retirando madeira do local. 

Além disso, foram encontrados no local, carcaças plásticas de televisão, tubos 

de imagem, plásticos, papelão e peças de roupas, além da presença de veículos 

e animais. Ressalta-se que parte da cerca foi retirada, o que facilita o acesso ao 
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local. A Figura 177 refere-se à área do antigo lixão municipal, onde pode-se 

observar indícios de que a população descarta resíduos próximo a entrada do 

local, assim como a presença de animais e a circulação de veículos no local. 

Também é possível observar que a área se encontra coberta por vegetação e 

está em fase de regeneração natural. 

  

  

Figura 177: Antigo lixão do município de Campo Mourão. 

 Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis e Prestadores de 

Serviços do Jardim Guarujá – ASSOCIGUÁ: A equipe técnica do PERS/PR e 

os representantes da SEMA e SEAMA foram recebidos pela Sra. Elizabete da 

Conceição, funcionária da Prefeitura designada para administrar a associação. 

Parte da coleta municipal de resíduos recicláveis realizada pela empresa Seleta 

Meio Ambiente é destinada a ASSOCIGUÁ, conforme região coletada. Verificou-

se que, além dos resíduos recicláveis, o empreendimento também recebe 

resíduos da população. A quantidade total de resíduos recicláveis entregue a 
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cooperativa entre janeiro e junho de 2017 foram 225,5 t, em média 37,6 t/mês; 

em 2016 a associação recebeu 433 t. Os rejeitos são coletados pela empresa 

Seleta Meio Ambiente e encaminhados para disposição final no aterro sanitário 

municipal. Isso representou 61,8 t, em 2016. A separação dos resíduos é feita 

manualmente por dez (10) associados e a prensagem dos materiais é realizada 

em prensas; duas (02) horizontais e uma vertical. Os associados ganham R$ 

40/dia trabalhado, o que contabiliza em média R$ 740/mês. De acordo com o 

balancete (2016) disponibilizados para consulta, a associação recebeu R$ 

79.367,10 com a venda dos materiais recicláveis e R$ 11.279,40 de projetos 

enviados para Institutos – total de R$ +90.646,60. Os gastos totais da 

associação foram de R$ -99.290,75 – discriminados em telefone, água, luz, 

produtos de limpeza, gás de cozinha, fitas, administrativos e aluguel (custo mais 

oneroso). Ressalta-se que o barracão de 450 m² é pequeno para 

desenvolvimento das atividades de triagem dos materiais recicláveis. Na Figura 

178 pode-se observar o barracão utilizado pela associação para recebimento e 

triagem dos resíduos recicláveis. Nota-se que o tamanho do barracão não é 

adequado a quantidade de resíduos presentes no local. 
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Figura 178: Visita à Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis e 
Prestadores de Serviços do Jardim Guarujá – ASSOCIGUÁ. 

 Aterro Sanitário Municipal: A equipe do Consórcio Envex-Engebio visitou o 

aterro sanitário municipal de Campo Mourão. O local possui cinco (05) células 

de disposição de resíduos, no qual quatro (04) estão encerradas e a quinta (5ª) 

está próxima de sua capacidade máxima para encerramento; o licenciamento 

ambiental do aterro é requerido de acordo com a vida útil das células. A 

quantidade de resíduos dispostos no aterro e os custos dos serviços, em 2016, 

foram de 23.138,26 t/ano e R$ 1.076.210,74/ano. A coleta e o transporte de 

resíduos é de responsabilidade da empresa Seleta Meio Ambiente, já a 

operação do aterro é de responsabilidade do município. Cabe destacar que a 

quinta (5ª) célula encontra-se em processo de licenciamento para ampliação; em 

fase de licença de instalação e será utilizada a área ao lado à célula atual. A 

vida útil da nova área está prevista para três (03) anos. Em virtude das 

condicionantes impostas pelo órgão ambiental (Instituto Ambiental do Paraná – 
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IAP) para liberação do processo que está em andamento, instalou-se no aterro 

um sistema de drenagem de gases. Também, fazem parte das condicionantes a 

instalação de canaletas nos taludes do aterro para condução das águas pluviais 

até uma nova lagoa a ser construída. O sistema de captação do chorume é 

composto por drenos instalados em todas as células e conduzido para quatro 

(04) lagoas, sendo: uma anaeróbia; uma facultativa; uma de polimento e; uma 

de infiltração. Na Figura 179 pode-se observar o caminhão utilizado na coleta de 

resíduos domiciliares, a frente de trabalho do aterro, a área futura que está 

sendo licenciada para destinação de resíduos, assim como, as lagoas de 

tratamento de chorume. 
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Figura 179: Aterro Sanitário Municipal de Campo Mourão. 

 Área de Disposição de Entulhos – Pedreira Casali: A equipe do PERS/PR 

visitou uma área privada que recebe resíduos de entulho da Prefeitura Municipal 

e de oito (08) empresas de coleta e transporte de entulhos, para fins de 

aterramento da parte encerrada da pedreira, conforme Plano de Recuperação 

de Área Degrada – PRAD. De acordo com os dados fornecidos pela empresa, a 
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quantidade de resíduos dispostos no local nos últimos três (03) meses foi de 

4.152.296,60 m³, desse total 99,8% oriundos de empresas de caçamba e o 

restante da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, empresas de terraplanagem 

e munícipes. Ressalta-se que antes de ser encaminhado para o aterro, o 

material passa por uma triagem, na qual retiram-se os resíduos perigosos 

(Classe I), não inertes (Classe II-A) e recicláveis. A quantidade de resíduos 

Classe I e II-A foi de 53,5 m³ e os recicláveis contabilizaram, madeira (127 t), 

sucata de ferro (13,44 t), papel e papelão (10,909 t) e plástico (2,68 t); valores 

respectivos aos últimos três (03) meses de atividade. Os resíduos perigosos são 

encaminhados para a Sabiá Ecológico, os não inertes para o aterro sanitário e 

os recicláveis são comercializados. Na Figura 180 pode-se observar os registros 

fotográficos da área utilizada para aterro da pedreira, conforme comentado 

anteriormente, e também, o local onde se faz a expedição e triagem dos 

resíduos. 
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Figura 180: Área de destinação do antigo lixão. 

 Outras Informações: As informações complementares ao questionário foram 

anotadas e estão descritas a seguir. 

o Resíduos Verdes: o Sr. Roberval Zago comentou que, parte dos resíduos de 

poda e roçagem (cerca de 65 a 70%) são triturados em um triturador que 
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acompanha o caminhão da Prefeitura e são encaminhados para leiras no 

hortoflorestal para compostagem. A equipe de trabalho é composta por 

funcionários da empresa Seleta e da Prefeitura; seis (06) no total, três (03) 

de cada uma.  

o Bocas-de-lobo: os representantes da SEAMA disseram que parte desses 

resíduos vão para uma pedreira particular, porém não souberam informar 

com exatidão o destino atual da outra parte desses resíduos, entretanto, foi 

visitada uma área de bota-fora nos fundos do Centro da Juventude onde 

foram constatados resíduos de bocas-de-lobo. 

o Recicláveis: existe no município duas (02) centrais de triagem, sendo elas 

uma associação (Associgua) e uma cooperativa (Cooperesiduos). Cerca de 

10% a 15% dos materiais recicláveis em Campo Mourão são recolhidos por 

catadores autônomos, alguns deles acumuladores. Segundo informações do 

responsável da Secretaria de Saúde, Sr. Carlos Bezerra, está sendo 

realizado um levantamento social na cidade, pelas Secretarias de Saúde e 

Ação Social, a ser finalizado nos próximos trinta (30) dias sobre a quantidade 

e a condição de vida de famílias de carrinheiros. Existe aproximadamente, 

oitenta (80) famílias envolvidas com o trabalho de coleta e triagem e quinze 

(15) atravessadores os quais compram os materiais. No município, há 

somente programas privados de apoio à organização de catadores de 

recicláveis, com parcerias entre empresas da cidade (Coamo, Cristofoli, 

dentre outras) e de abrangência nacional (Instituto Coca-Cola). Na área rural, 

os moradores trazem os recicláveis para a cidade ou agendam a coleta com 

a Seleta Meio Ambiente, empresa responsável pela coleta de recicláveis e 

RSU.  

o Grandes geradores: o fiscal do Departamento de Meio Ambiente, Sr. 

Emerson de Souza informou que a Prefeitura não realiza a cobrança 

diferenciada de recicláveis dos grandes geradores. O município, com a Lei 

complementar nº 014/2006, possui uma legislação de classificação de 

pequeno e grande gerador, atendendo critérios de peso e volume (acima de 

60 kg ou 120 L). O município exige, por meio do Decreto Municipal nº 

3767/2007, o PGRS na abertura de um empreendimento e na sua alteração 
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de endereço mas, segundo representantes da SEAMA, isso será revisto 

considerando a exigência do PGRS também na renovação do alvará de 

funcionamento.  

o Ecopontos:  

o Pneus: os pneus inservíveis são entregues em um ecoponto privado 

(Prado Pneus), o qual armazena e repassa para a Xibiu (Araucária) 

para realizar a destinação final e, não há subsídio do poder público. A 

Prefeitura se reuniu com as borracharias e lojas de comércio de pneus 

que 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.  

o Eletrônicos: de acordo com a 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 TM Solution para o recolhimento desses materiais. Na 

primeira campanha de 2017, no mês de abril, foram coletadas 10 t de 

eletrônicos e, na de julho, os dados preliminares informados pelos Srs. 

Franco e Roberval dão conta de 08 a 10 t.  

o 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. Aproximadamente 20 mil lâmpadas dos prédios públicos 

do município estão armazenadas no pátio de máquinas da Secretaria 

de Obras. 

o Óleo Usado: havia um programa de recolhimento de óleo de cozinha 

nas escolas municipais por uma empresa de Cianorte para confecção 

de sabão, mas o programa foi suspenso. 



  

 

262 

A Figura 181 refere-se aos catadores no município de Campo Mourão, aos 

veículos utilizados para coleta e transporte, assim como um local de acumulação de 

resíduos recicláveis para comercialização próximo ao antigo lixão. 

  

  

Figura 181: Registros referentes às demais informações. 
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A Figura 182 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Campo Mourão. 

 

Figura 182: Locais visitados no município de Campo Mourão. 

A Figura 183 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Campo Mourão.   
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Figura 183: Declaração de visita técnica ao município de Campo Mourão. 
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26. MUNICÍPIO DE MARUMBI 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARUMBI 

Data da visita técnica 31/07/2017 

Representante(s) 

município 

Giancarlos Salvador 

Buranelo 
Secretário de Meio Ambiente 

buranelog@hotmail.com 

43 3441-1031 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antônio Amaral e Luiz Tieppo 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (  X   ) Parcial      (    ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (   X  ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          ( X  ) Parcial      (    ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: -              (  X  ) PMSB Ano: - 

mailto:buranelog@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARUMBI 

 

26.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Marumbi 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em seguida, visitou o atual lixão municipal e a área do 

antigo lixão. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas às áreas do município de Marumbi. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Marumbi, com o secretário de Meio Ambiente da 

Prefeitura: Giancarlos Salvador, conforme ilustrado na Figura 184. O 

questionário desenvolvido para o estudo foi repassado item por item para 

confirmação das informações disponibilizadas e esclarecimentos adicionais. A 

reunião contou, ainda, com a presença do sr. Felipe Rejani, Engenheiro Civil da 

Prefeitura. 
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Figura 184: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marumbi. 

 Área do Antigo Lixão: No final da manhã, a equipe do Consórcio EnvEx-

Engebio visitou a área do antigo lixão de Marumbi. Desativado há mais de 20 

anos, foram realizadas obras no local. Atualmente, o local abriga o pórtico da 

cidade, como pode ser observado na Figura 185. 

  

Figura 185: Área do antigo lixão do município de Marumbi. 

 Lixão Municipal: A equipe técnica do PERS/PR também visitou a área que 

atualmente é utilizada para disposição dos RSU. Trata-se de um lixão operado 

em área não cercada e sem vigilância que recebe cerca de 930 t/ano de 

resíduos conforme estimativa do Plano de Gerenciamento de Resíduos do 

município. Verificou-se a presença de catadores realizando a triagem de 

materiais. Não existe coleta seletiva de materiais recicláveis no município, 

portanto, existe grande quantidade desses materiais no lixão, atraindo a 
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presença de catadores. Foi informado pelo representante da Prefeitura que a 

cada quinze (15) dias uma máquina realiza trabalho de compactação e 

recobrimento dos resíduos. Na Figura 186 consta o registro do descarregamento 

de um caminhão basculante no local, com trabalhadores atuando sem os 

equipamentos de segurança necessários, além da presença de diversos tipos de 

resíduos volumosos na área. 

  

  

Figura 186: Lixão municipal do município de Marumbi. 
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A Figura 187 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Marumbi. 

 

Figura 187: Locais visitados no município de Marumbi. 

A Figura 188 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Marumbi.  
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Figura 188: Declaração de visita técnica ao município de Marumbi. 
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27. MUNICÍPIO DE ARARUNA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ARARUNA 

Data da visita técnica 01/08/2017 

Representante(s) 

município 

Robson Badoco 

Secretário de Viação e 

Obras/Responsável pelo dpto de 

Agricultura e Meio Ambiente 

(44) 9 9958 1593 

rbadoco@hotmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Armelindo Gomes - Representante do Escritório Regional da SEMA 

Maringá 

Preenchimento do 

SNIS 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (   X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2012-              (  X  ) PMSB Ano: 2011 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ARARUNA 

 

27.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Araruna 

No período da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve em reunião com o 

Secretário de Viação e Obras da Prefeitura Municipal de Araruna. Em seguida, visitou a 

área do antigo lixão municipal. No período da tarde, visitou as seguintes áreas: estação 

de transbordo do município/Local de triagem de materiais recicláveis; e a área de 

disposição dos resíduos de poda, galhada e entulho. A seguir, segue o relato das 

atividades desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas do município de 

Araruna/PR. 

 Reunião no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do município de 

Araruna: O representante do Consórcio EnvEx-Engebio reuniu-se com o 

Secretário de Viação e Obras, Robson Badoco, no Departamento de Agricultura 

e Meio Ambiente de Araruna juntamente com os representantes da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA/Maringá, o Sr. 

Armelindo Gomes e a estagiária Debora Louise Marzola, conforme ilustra a 

Figura 189. O questionário referente ao PERS/PR foi apresentado e 

parcialmente respondido pelo Secretário no momento da reunião. 
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Figura 189: Reunião no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Araruna. 

 Área do Antigo Lixão Municipal: Após a reunião realizada na Prefeitura, 

visitou-se a área do antigo lixão municipal, o qual foi desativado em 2011. 

Verificou-se que o local está cercado e possui câmera de monitoramento no 

portão de acesso. No local onde destinou-se os resíduos foi possível observar 

que a vegetação já cresceu. Vale comentar que anexo ao lixão existia também 

uma área de bota-fora para destinação de resíduos de entulho; essa prática se 

encerrou recentemente. A Figura 190 apresenta os registros fotográficos da área 

do antigo lixão municipal, a área apresenta-se isolada e em fase de recuperação 

natural. 
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Figura 190: Visita a área do antigo lixão municipal de Araruna. 

 Estação de transbordo do município/Local de triagem de materiais 

recicláveis: O município de Araruna possui uma estação de transbordo 

licenciada pelo IAP, onde os resíduos ficam armazenados até serem 

encaminhados para o aterro da Sabiá Ecológico, em Nova Esperança do 

Sudoeste. Ressalta-se que a licença de operação da estação está em fase 

renovação, com validade de 13 de agosto de 2017 e a responsabilidade é da 

Secretaria de Viação e Obras, Departamento de Agricultura e Meio ambiente. O 

local conta com duas (02) caixas para armazenamento temporário dos resíduos 

– capacidade instalada de 35 t. A coleta municipal de resíduos sólidos urbanos é 

feita por dois (02) caminhões compactadores pertencentes ao município de 

Araruna. A quantidade total de resíduos sólidos destinados ao aterro de janeiro a 

julho de 2017 foi de 1.090,98 t; os empenhos municipais com o transporte e 

destinação final dos resíduos urbanos foram de R$ 278.879,85, em média R$ 

39.839,98/mês. Verificou-se também a presença de catadores no local, o qual 
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fazem a triagem dos materiais recicláveis dos resíduos que chegam para 

transbordo. Destaca-se que os resíduos são despejados antes das caixas de 

armazenamento para separação manual por cinco (05) pessoas; quatro (04) 

delas recebem o valor de R$ 937,20/mês do município. Conforme informações, 

as atividades de triagem são de responsabilidade da Associação de Seleção de 

Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços de Araruna – ARACICLA e 

deveriam funcionar no barracão com aproximadamente 200 m², anexo à área de 

transbordo. Importante salientar que a ARACICLA juridicamente não existe, pois 

não possui estatuto e CNPJ. Ainda, vale comentar que a associação conta com 

uma esteira e uma prensa, porém, essas não estão sendo utilizadas 

regularmente. Ressalta-se que o município disponibiliza recursos financeiros 

(administrativo, energia elétrica e água), assim como barracão, equipamentos e 

manutenção. Conforme relato dos catadores, o retorno com a triagem dos 

resíduos antes de serem dispostos na caixa de armazenamento geram renda 

aproximada de R$ 260/semana. Ademais, observou-se próximo à área de 

transbordo resíduos provenientes de limpeza pública, isto é, de boca-de-lobo, 

entulho e galhada. Na Figura 191 observa-se que a estação de transbordo 

possui cobertura, porém, pode-se constatar que os resíduos estão dispostos fora 

do contêiner e existem catadores no local separando os resíduos recicláveis. 

Também é possível observar que ao lado da estação de transbordo existe uma 

área de disposição de resíduos provenientes de limpeza pública. 
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Figura 191: Visita a estação de transbordo do município/local de triagem de materiais 
recicláveis. 

 Área de disposição dos resíduos de poda, galhada e entulho: O Secretário 

informou que não se faz o controle da quantidade de resíduos de limpeza 

pública gerados no município. Existe legislação específica que disciplina o uso 

de caçambas estacionárias ou contêineres e entulhos na via pública e dá outras 

providências – Lei 1.900/2015; ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas devem 

depositar entulhos por meio de caçambas estacionárias ou contêineres, 

portanto, o município não presta serviços de coleta. Esse tipo de serviço é 

prestado por duas (02) empresas de caçamba, sendo que uma delas possui 

uma parceria com o município, a RF Ambiental. Nesse caso, o município cedeu 

no mês de março uma área pública como bota-fora para disposição dos resíduos 

provenientes de limpeza pública e dos entulhos gerados pelos munícipes e de 

acordo com informações se prevê o licenciamento da área. A área é cercada e 

possui corrente para barrar a entrada de pessoas não autorizadas. No local de 
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disposição de resíduos não é feita a separação de resíduos potenciais de 

reciclagem, tão pouco de resíduos perigosos; os resíduos de limpeza pública 

que chegam e as caçambas dos resíduos dos munícipes são utilizados para 

aterramento do local. Ainda, existe no local um triturador de resíduos 

provenientes de galhada e poda, esses, após triturados são destinados a uma 

pilha. O empreendedor cogita a possibilidade de receber futuramente outros 

materiais orgânicos e comercializar o produto. Ressalta-se que a limpeza pública 

é de responsabilidade da Secretaria de Viação e Obras, e os serviços 

executados dividem-se em: varrição e poda que são de responsabilidade da 

empresa privada E.C.M. Serviços da Construção LTDA. EPP com empenhos, 

conforme quarto (4º) termo de aditivo (2017) do contrato nº 065/2013-PMA no 

valor de R$ 297.138/mês; e capina, roçagem, limpeza de bocas de lobo e 

galerias pluviais realizados pela Prefeitura Municipal de Araruna (Secretaria de 

Viação e Obras), com empenhos de R$ 397.514,01, no período de 1º de janeiro 

de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Vale destacar que parte da roçada é 

deixada no próprio local para decomposição. Na Figura 192 pode-se observar o 

local de destinação dos resíduos de limpeza pública e de entulho gerados pelos 

munícipes, assim como, o equipamento utilizado para triturar os resíduos 

verdes. 
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Figura 192: Visita a área de disposição dos resíduos de poda, galhada e entulho. 

 Outras informações: Registrou-se a presença de catadores autônomos nas 

ruas do município, conforme pode ser observado na Figura 193. 

 

Figura 193: Registro fotográfico de catador autônomo no município de Araruna. 
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A Figura 194 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Araruna. 

 

Figura 194: Locais visitados no município de Araruna. 

A Figura 195 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Araruna.  
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Figura 195: Declaração de visita técnica ao município de Araruna. 
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28. MUNICÍPIO DE FAXINAL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FAXINAL 

Data da visita técnica 01/08/2017 

Representante(s) 

município 

Oliveira Machado de Oliveira 
Secretário Municipal de Meio 

Ambiente 

smma@faxinal.pr.gov.br 

(43) 99646-0865 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

- 

Preenchimento do 

SNIS 
(   X   ) Sim           (     ) Parcial      (    ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X   ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (   ) Parcial      (   X ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS               (     ) PMSB  

mailto:smma@faxinal.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FAXINAL 

 

28.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Faxinal 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente para uma reunião com técnicos da Prefeitura, em seguida 

visitou um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de pneus da Prefeitura, a atual área 

municipal de disposição inadequada de resíduos sólidos e uma empresa que atua 

como atravessadora na comercialização de materiais recicláveis. A seguir, segue o 

relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas do município de 

Faxinal. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente do município de Faxinal com o secretário de Meio Ambiente da 

Prefeitura, Sr. Oliveira Machado de Oliveira, além de funcionários municipais da 

Vigilância Sanitária e da Secretaria de Obras, conforme ilustra a Figura 196. O 

questionário desenvolvido para o estudo foi repassado item por item para 

confirmação das informações disponibilizadas e esclarecimentos adicionais. 
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Figura 196: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Faxinal. 

 Ponto de Entrega Voluntária de Pneus: A primeira instalação visitada foi um 

local de recebimento e armazenamento de pneus. Realizado em uma área 

coberta da Prefeitura, o armazenamento é feito até que se atinja cerca de 

seiscentos (600) pneus, quantidade necessária para que a empresa Reciclanip 

realize a coleta. No mesmo local encontram-se dispostos outros resíduos, como 

carcaças de carros, tanques e RCC, conforme pode ser observado na Figura 

197. 
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Figura 197: Visita ao PEV de pneus. 

 Área municipal de disposição inadequada de resíduos sólidos: Após a 

reunião, a equipe técnica do PERS/PR visitou a área que atualmente é utilizada 

para disposição final dos RSU do município. Embora o Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná elaborado 

pelo IAP (2017), classifique a disposição final de resíduos sólidos no município 

de Faxinal como aterro controlado, o que observou-se na visita técnica foram 

condições análogas a um lixão. Trata-se de um área cercada, com portão, 

porém sem vigilância. Há uma pessoa que mora no local, cerca de dez (10) a 

quinze (15) catadores trabalham na triagem de materiais recicláveis e mais de 

cem (100) cachorros que abrigam-se no local. Há uma mulher denominada 

Chica, que trabalha há vinte (20) anos na área e que coordena as atividades de 

triagem. Ela é responsável pela comercialização dos materiais para 

atravessadores que atuam no próprio município. O município possui um recurso 

oriundo de um fundo da Sanepar que já está destinado à construção do 
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barracão para triagem de materiais recicláveis. O município pretende criar a 

cooperativa de catadores para poder utilizar esse recurso. A área total do local é 

de 30.000 m². Na Figura 198 é apresentado o registro fotográfico da instalação, 

cujas duas imagens superiores apresentam o portão de entrada, que estava 

fechado no momento da chegada da equipe, e a área de descarregamento dos 

caminhões, onde também é realizada a triagem de materiais pelos trabalhadores 

que ali atuam. Nas duas fotografias inferiores estão registradas a D. Chica, 

coordenadora dos trabalhos dos catadores, e as instalações construídas pelos 

catadores para moradia e armazenamento de materiais triados. 

  

  

Figura 198: Visita a área municipal de disposição inadequada de resíduos sólidos de 
Faxinal. 

 Visita à empresa E. L. DE FRANÇA – RECICLAGEM: Por fim, a equipe do 

Consórcio-Consultor visitou uma empresa que atua como atravessadora na 

cadeia da reciclagem de materiais recicláveis. A E. L. DE FRANÇA – 
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RECICLAGEM compra os materiais triados por catadores da região do Vale do 

Ivaí e revende para empresas de diversas regiões do estado. A empresa 

revende mensalmente 20 t de papelão, 4 t de garrafa Pet, 10 t de PEAD, PP e 

papéis brancos. A cada quinze (15) dias, 350 kg de alumínio são 

comercializados e a cada três (03) meses, 10 t de Tetra Pak são revendidas. Na 

Figura 199 são apresentados o galpão da empresa, utilizado para triagem e 

armazenamento de materiais prensados e o pátio, onde ficam os rejeitos e 

materiais prensados que podem ficar expostos ao tempo. 

  

Figura 199: Visita à Empresa E. L. DE FRANÇA – RECICLAGEM. 
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A Figura 200 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Faxinal. 

 

Figura 200: Locais visitados no município de Faxinal. 

A Figura 201 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Faxinal.  
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Figura 201: Declaração de visita técnica ao município de Faxinal. 
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29. MUNICÍPIO DE LUIZIANA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE LUIZIANA 

Data da visita técnica 03/08/2017 

Representante(s) 

município 

Francileide Piva Borsato 
Técnica do Departamento de Meio 

Ambiente 

sema@luiziana.pr.gov.br 

(44) 3571 1854 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Representante do Escritório Regional da SEMA / Maringá – Armelindo 

Gomes 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(   X  ) Sim           (    ) Parcial      (    ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (  X  ) Parcial      (   ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: -             (  X  ) PMSB Ano: 2016 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE LUIZIANA 

 

29.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Luiziana 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Miunicipal de Meio Ambiente de Luiziana, com os representantes da Secretaria de Meio 

Ambiente, sendo eles: Mário Medeiros e Francileidi Borsato. Também estiveram 

presentes na reunião, José de Souza Santos, da Secretaria de Educação, Daniel de 

Lara, da Secretaria de Obras, assim como os representantes da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente – SEMA, Regional de Maringá, Débora Louise Marzolo e Armelindo 

Gomes. Após a reunião visitou-se uma área de bota-fora formada em uma voçoroca 

próxima a área urbana; o barracão de triagem de recicláveis do Sr. João Maria; a 

estação de transbordo, o antigo lixão e a futura vala de disposição de resíduos 

domésticos que está sendo licenciada (todas na mesma área), e o viveiro municipal. A 

seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas 

do município de Luiziana/PR. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Luiziana: No 

período matutino, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Secretaria de Meio 

Ambiente com diferentes pastas do Governo Municipal, conforme ilustra a Figura 

202. Como o município respondeu parcialmente ao questionário enviado pela 

Coordenação do PERS/PR, as informações preenchidas foram confirmadas e/ou 

corrigidas e as questões que os responsáveis não souberam responder no 

momento, foram respondidas e encaminhadas via e-mail após a reunião.  
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Figura 202: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Luiziana. 

 Área de bota-fora (Voçoroca): Participaram da visita os membros da equipe 

juntamente com os representantes da SEMA, Débora Louise Marzolo e 

Armelindo Gomes, e representantes do município. Esse local está localizado 

próximo a um loteamento e vem sofrendo degradação por erosão por mais de 

trinta (30) anos, atravessando propriedades da Prefeitura e de particulares. Para 

amenizar os efeitos da erosão, foram instaladas manilhas de escoamento de 

águas pluviais, entretanto foi verificado que parte dessas manilhas foram 

arrastadas por uma forte enxurrada; as mesmas deverão ser reinstaladas. 

Atualmente, recebe resíduos verdes (podas, galhos e gramas) e resíduos de 

entulhos para aterramento com o objetivo de aterrar a área, mas foi constatado 

no local outros tipos de resíduos tais como: móveis, madeira, eletrônicos, 

plásticos, peças de roupa, plásticos, espumas e resíduos perigosos, como pilhas 

e baterias portáteis. Também, verificou-se o aterramento de uma nascente de 

água nos fundos da voçoroca e essa estava contaminada por despejos 

irregulares de efluentes de empreendimentos das proximidades. 

Semestralmente, conforme solicitado por meio do Ministério Público, é feito um 

laudo informativo com registros fotográficos da situação atual da área. A Figura 

203 ilustra a magnitude da voçoroca, assim como, pode-se observar que para o 

aterramento da área utilizam-se diversos resíduos, como resíduos de limpeza 

pública, entulho e também, como constatado na visita, resíduos perigosos, por 

exemplo, lâmpadas fluorescentes quebradas e pilhas, e outros resíduos 

volumosos descartados pelos munícipes. Ainda, de acordo com a figura, pode-

se observar a tubulação utilizada para drenagem da água. 
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Figura 203: Visita à área de bota-fora (voçoroca). 

 Barracão de triagem de recicláveis: A equipe do PERS/PR visitou um 

pequeno galpão, de propriedade do município e com despesas de água e 

energia elétrica custeadas pela Prefeitura, que está cedido a uma pessoa 

responsável pela triagem dos recicláveis, Sr. João Maria da Silva, há quinze (15) 

anos. Não existe nenhum documento comprobatório dessa cessão, nem de 
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regulamentação da atividade no local; apenas um acordo verbal de parceria 

entre as partes e, também. De acordo com as informações dos técnicos da 

Prefeitura, o local de triagem recebe cerca de 10 a 15 t mensais de recicláveis. 

Ele emprega um funcionário diarista (R$ 40/dia) que opera a prensa e a balança, 

recebe o material da coleta seletiva da Prefeitura, tria e, também, realiza a 

compra de material de outros catadores autônomos para, posteriormente, 

comercializar os materiais recicláveis com um sucateiro de Campo Mourão. 

Ressalta-se que não é repassado à Prefeitura nenhuma informação sobre os 

recursos com a venda do material, tampouco os rendimentos mensais dos 

trabalhadores; durante a visita não foi possível obter tais dados. Na Figura 204 

pode-se observar que a estrutura do barracão é de madeira e que no seu interior 

existe uma prensa e resíduos espalhados pelo pátio do terreno. 
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Figura 204: Visita ao barracão de triagem de recicláveis de Luiziana. 

 Antigo Lixão/Área de Transbordo/Aterro em licenciamento: Primeiramente, 

o local foi utilizado por muitos anos como um lixão para destinar os resíduos 

domésticos do município. O Ministério Público e o município firmaram Termo de 

Ajustamento de Conduta com o objetivo de encerrar as atividades do lixão e 

elaborar um PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, no qual foi 
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sugerido a implantação de uma estação de transbordo de RSU – Resíduos 

Sólidos Urbanos; a coleta seria realizada por uma empresa terceirizada. Essa 

estação está em funcionamento e os resíduos sólidos urbanos coletados no 

município são encaminhados para o transbordo, armazenados em contêineres 

cobertos com capacidade de 20 t e transportados duas (02) vezes por semana 

para destinação final no aterro sanitário da contratada, em Nova Esperança do 

Sudoeste/PR, distante 320 km de Luiziana. Conforme as informações da Sra. 

Francileidi Borsato, está sendo licenciada uma célula de disposição de resíduos, 

com vida útil de aproximadamente quatro (04) anos, a qual fará com que o 

transbordo seja desativado. Essa célula possui as seguintes dimensões: 10 m 

de largura, 50 m de comprimento e 4,5 m de profundidade, com uma caixa de 

chorume de 6.000 L e, ainda, será instalada a geomembrana. A Figura 205 

representa o local da área de transbordo, onde é possível verificar que os 

contêineres após enchimento são cobertos, porém, por ser um local temporário, 

não há uma estrutura adequada com cobertura e canaletas para direcionamento 

do chorume. Ainda, conforme a figura, pode-se observar na abertura da vala que 

está sendo licenciada, encontrou-se vestígios de resíduos sólidos urbanos do 

antigo lixão. 
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Figura 205: Visita a área do antigo lixão, da estação de transbordo e da nova célula de 
disposição de resíduos domiciliares. 

 Viveiro Municipal de Luiziana: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também 

visitou o viveiro municipal, onde são produzidas mudas e espécies arbóreas 

para jardinagem de canteiros e praças públicas. É realizada a produção de 

hortaliças para distribuição nos estabelecimentos municipais de educação para a 
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merenda escolar. Há um projeto para aquisição de um caminhão com triturador 

acoplado para recebimento de resíduos verdes (galhos e podas de árvores), que 

já foi enviado para análise na Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Os 

resíduos verdes triturados pelo caminhão serão transformados em composto e 

serão utilizados na manutenção da horta e na produção de mudas de árvores. A 

Figura 206 refere-se ao viveiro municipal de Luiziana, e apresenta o local onde 

são destinados os sacos de grama e folhas coletados no município. Na figura 

também pode-se observar que no local existem resíduos das obras realizadas 

na rodovia, o qual serão posteriormente utilizados para casos emergenciais nas 

estradas rurais. 

  

  

Figura 206: Visita ao viveiro municipal de Luiziana. 

 Outras Informações: As informações complementares ao questionário foram 

anotadas e estão descritas a seguir. 
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o Recicláveis: existem três (03) pessoas (aposentadas) que atuam como 

catadores autônomos no município. Devido ao fato de a catação de 

recicláveis não ser a principal fonte de renda dessas pessoas, não houve 

interesse a se organizarem em uma associação de catadores mesmo com o 

convite feito pela Prefeitura. Há alguns catadores autônomos que são 

cadastrados no Programa Federal CADÚnico – Cadastro Único, os quais 

recebem Bolsa Família para complemento de renda. A Prefeitura delegou ao 

Sr. João Maria a responsabilidade de organizar e formalizar uma associação 

de catadores, mas em visita ao barracão, o próprio afirmou não ter interesse 

em organizar uma associação. 

o Ecopontos:  

o Pneus: a Prefeitura está licenciando um borracheiro no município para 

receber os pneus inservíveis até o recolhimento pela empresa 

responsável pela destinação final, a Reciclanip, de Curitiba. 

o 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. 

o Lâmpadas: as lâmpadas dos estabelecimentos públicos estão 

armazenadas em local fechado no viveiro municipal, aguardando 

destinação final adequada. 

o Vidros: são entregues para a ASSOCIGUÁ, de Campo Mourão. 
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A Figura 207 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Luiziana. 

 

Figura 207: Locais visitados no município de Luiziana. 

A Figura 208 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Luiziana.  
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Figura 208: Declaração de visita técnica ao município de Luiziana. 
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30. MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ 

Data da visita técnica 02/08/2017 

Representante(s) 

município 

Hélio Kaneshigue Técnico em Meio Ambiente 

meioambiente@ivaipora.pr.gov.br 

(43) 3472-2620 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor do 

PERS/PR 

Antonio Amaral 

Preenchimento do 

SNIS 
( X  ) Sim           (     ) Parcial      (      ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014             (  X  ) PMSB Ano: 2014 

mailto:meioambiente@ivaipora.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ 

 

30.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Ivaiporã 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve no Departamento de 

Meio Ambiente, em uma área de disposição de RCC, visitou o centro integrado onde 

está o aterro municipal, a unidade de triagem e a área de compostagem. No início da 

tarde, a equipe reuniu-se com a Sra. Janaína Barbosa da Secretaria Municipal de 

Saúde, ex-Secretária de Saúde, e atual enfermeira de um dos centros de saúde do 

município. No fim da tarde, houve uma reunião com agentes da Vigilância Sanitária. A 

seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas às áreas 

do município de Ivaiporã. 

 Reunião no Departamento de Meio Ambiente: Pela parte da manhã, a equipe 

do Consórcio EnvEx-Engebio esteve no departamento de Meio Ambiente do 

município de Ivaiporã com o técnico da Prefeitura, Hélio Kaneshigue, como pode 

ser observado na Figura 209. O questionário desenvolvido para o estudo foi 

repassado item por item para confirmação das informações disponibilizadas e 

esclarecimentos adicionais. A reunião contou, ainda, com a presença do 

representante da SEMA Antônio Amaral. 
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Figura 209: Reunião no Departamento de Meio Ambiente. 

 Área para Depósito de RCC: Após a reunião no Departamento de Meio 

Ambiente, a equipe seguiu para uma área de disposição final de RCC e resíduos 

de poda, realizada pela Prefeitura. Trata-se de uma pedreira municipal cujas 

cavas são utilizadas para disposição dos materiais. Existe uma autorização 

ambiental para disposição desses resíduos na área. A Prefeitura realiza a coleta 

e não cobra pelo serviço, porém existe o projeto de repassar a administração do 

local para uma empresa terceirizada. A área é cercada, com portão, porém sem 

vigilância. Foi observada a atuação de pessoas trabalhando na triagem de 

materiais no local. A licença deve ser renovada em 2022. Na Figura 210 é 

apresentado o registro fotográfico da área, contendo imagem do talude formado 

pela disposição dos resíduos, uma área da pedreira que ainda não foi utilizada 

para disposição de resíduos, um caminhão basculante que descarregou no local 

e um registro de catadores trabalhando na triagem dos materiais que são 

destinados para a área. 
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Figura 210: Visita a área de disposição final dos RCC. 

 Aterro Sanitário Municipal/Galpão de Triagem/Central de Compostagem: 

Essas instalações estão localizadas em um mesmo terreno, cercado, distante 08 

km do centro da cidade. Inaugurado há pouco mais de um ano, o aterro está 

operando dentro das normas técnicas e tem previsão de encerramento em 2020. 

Há uma escavadeira hidráulica trabalhando diariamente no local e existem 

lagoas de armazenamento de chorume com recirculação. A cooperativa de 

catadores opera em um barracão ao lado do aterro, onde realizam a triagem dos 

resíduos recicláveis. No mesmo barracão existem quatro (04) baias para 

realização de compostagem, porém apenas uma está operando e em estágio 

inicial. O material utilizado para a compostagem ainda não é segregado 

corretamente e não existe coleta diferenciada de orgânicos no município. Na 

Figura 211 são apresentadas quatro (04) fotografias do aterro sanitário, que 

mostram o portão de entrada, uma célula recentemente construída e que 

atualmente está em operação e as lagoas de armazenamento do chorume; e 



  

 

305 

duas (02) imagens do galpão triagem, mostrando a esteira de triagem, os big 

bags de armazenamento e a leira de compostagem existente. 

  

  

  

Figura 211: Visita ao Aterro Sanitário Municipal/Galpão de Triagem/Central de 
Compostagem. 

 Visita ao Centro de Saúde: No início da tarde, a equipe realizou uma reunião 

com a enfermeira Janaina Barbosa, que trabalha do Centro de Saúde Municipal. 
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Janaína é ex-secretária da saúde e tem conhecimento sobre a gestão dos RSS 

nos estabelecimentos de saúde municipais. Na reunião, foram repassados os 

itens do questionário referentes a esses resíduos. Além disso, a equipe teve 

acesso ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde do município, que 

abrange todos os estabelecimentos prestadores de serviço de saúde municipais. 

Na Figura 212 é apresentada uma fotografia em frente ao centro de saúde 

visitado. 

 

Figura 212: Visita ao Centro de Saúde do município de Ivaiporã. 

 Vigilância Sanitária Municipal: No fim da tarde, foi realizada uma visita à 

Vigilância Sanitária do município de Ivaiporã. O principal assunto debatido foi o 

modo de fiscalização dos prestadores de serviços de saúde privados. Foi 

informado que a vigilância exige os PGRSS e os contratos dos estabelecimentos 

com as empresas que realizam os serviços de coleta e destinação final, porém 

não fiscalizam a destinação final de resíduos. 
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A Figura 213 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Ivaiporã. 

 

Figura 213: Locais visitados no município de Ivaiporã. 

A Figura 214 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Ivaiporã.  
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Figura 214: Declaração de visita técnica ao município de Ivaiporã. 
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31. MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS 

Data da visita técnica 03/08/2017 

Representante(s) 

município 
Daiane de Jesus Diretora de Meio Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
Antonio Amaral 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014              (   X  ) PMSB Ano: 2014 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS 

 

31.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Manoel Ribas 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura de 

Manoel Ribas, visitou a área de disposição inadequada de resíduos, o futuro aterro 

sanitário do município, cujas instalações já estão concluídas, o barracão de triagem de 

materiais recicláveis, o estacionamento dos caminhões utilizados nas coletas de 

resíduos domiciliares e uma área privada utilizada por um caçambeiro para disposição 

final de resíduos de construção civil - RCC. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas no município de Manoel Ribas. 

 Reunião na Prefeitura de Manoel Ribas: Pela parte da manhã, a equipe do 

Consórcio EnvEx-Engebio esteve em reunião com representantes da Secretaria 

de Meio Ambiente, da Secretaria de Obras e da Secretaria da Saúde, além do 

representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Antônio Amaral. O 

questionário foi repassado por completo e preenchido de acordo com o 

conhecimento disponível no momento da visita para levantamento das 

informações necessárias ao diagnóstico do PERS/PR. A Figura 215 ilustra a 

reunião realizada na Prefeitura de Manoel Ribas. 
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Figura 215: Reunião na Prefeitura de Manoel Ribas. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos: Após a 

reunião na Prefeitura, a equipe visitou a área onde atualmente são dispostos os 

resíduos sólidos urbanos da cidade. Trata-se de um local que, segundo 

informações dos funcionários da Prefeitura, será encerrado em breve. Ressalta-

se que o IAP, em seu Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos no Estado do Paraná (2017), classificou a área como aterro 

sanitário. A área é cercada e possui portão de acesso, mas não há vigilância no 

local. Há um barracão muito precário onde a cooperativa de catadores do 

município trabalhava. A cooperativa já está instalada em uma nova unidade de 

triagem de recicláveis, localizada na mesma área onde se instalou o novo aterro 

sanitário; ainda existe a atuação de catadores na área de disposição de 

resíduos, mas esses não fazem parte da cooperativa. As instalações da nova 

área de disposição de resíduos (aterro sanitário) já estão finalizadas e passarão 

a receber os resíduos do município quando iniciar a execução do Plano de 

Recuperação de Área Degradada – PRAD do Lixão. A Figura 216 apresenta as 

vistas externa e interna da antiga unidade de triagem de recicláveis e a área de 

disposição de resíduos do lixão em operação do município de Manoel Ribas. 
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Figura 216: Visita à área de disposição inadequada de resíduos e a antiga unidade de 
triagem de recicláveis de Manoel Ribas. 

 Aterro Sanitário Municipal e Unidade de Triagem: Posteriormente, a equipe 

técnica do PERS/PR visitou a área onde será o futuro aterro sanitário do 

município e a nova Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis. As obras do 

aterro sanitário estão concluídas, conforme informado anteriormente, e a 

operação da nova área de disposição de resíduos se iniciará assim que o lixão 

for encerrado. O Centro de Triagem de resíduos recicláveis está equipado com 

uma (01) esteira, uma (01) prensa e possui alarme, devido à ocorrência de 

roubos de materiais. A cooperativa já está trabalhando no local e existe um 

projeto para ampliação dessa unidade de triagem. A Figura 217 ilustra as 

instalações do futuro aterro sanitário municipal e da atual unidade de triagem de 

recicláveis do município de Manoel Ribas, na qual é possível observar uma 

placa com informações a respeito do investimento na construção do barracão de 

triagem de recicláveis, a vista externa da unidade, a lagoa de armazenamento 

de chorume e a nova célula de disposição de resíduos. 
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Figura 217: Visita ao futuro Aterro Sanitário Municipal e à Unidade de Triagem de Manoel 
Ribas. 

 Estacionamento de Veículos: Após a visita ao centro de triagem, a equipe 

visitou o estacionamento da Prefeitura, onde ficam os caminhões utilizados na 

coleta de resíduos. A Figura 218 apresenta o caminhão do tipo gaiola utilizado 

na coleta de resíduos recicláveis no município.  
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Figura 218: Caminhão utilizado na Coleta Seletiva no município de Manoel Ribas. 

 Área de disposição de RCC: Por fim, a equipe visitou uma área privada onde 

são dispostos os resíduos de construção civil - RCC por um caçambeiro que 

cobra pelos serviços de coleta e disposição final. A área não é licenciada para 

tal atividade. A Figura 219 apresenta a área de disposição de RCC do município 

de Manoel Ribas e o caminhão que realiza coleta de caçambas de resíduos da 

construção civil. 

  

Figura 219: Área privada de disposição de RCC de Manoel Ribas. 

 Outras informações: A coleta seletiva foi iniciada no município de Manoel 

Ribas em 2016 e a Prefeitura distribuiu sacos de ráfia para população 

armazenar os resíduos recicláveis. E, ainda, estimula a segregação dos 

resíduos em três (03) categorias: recicláveis, orgânicos e rejeitos; essa 

diferenciação é uma condicionante do IAP para a aprovação dos planos de 

controle ambiental, no entanto, a coleta não ocorre dessa maneira. A Figura 220 
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a seguir apresenta os materiais utilizados na divulgação da implantação dessa 

coleta seletiva. 

  

Figura 220: Materiais utilizados na divulgação da coleta seletiva. 
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A Figura 221 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Manoel Ribas. 

 

Figura 221: Locais visitados no município de Manoel Ribas. 
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A Figura 222 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Manoel Ribas. 
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Figura 222: Declaração de visita técnica ao município de Manoel Ribas. 
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32. MUNICÍPIO DE LARANJAL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE LARANJAL 

Data da visita técnica 03/08/2017 

Representante(s) 

município 

Lourival M. Godoi 
Diretor do Departamento de Meio 

Ambiente 

(42) 99869-4531 

meioambientelaranjal@gmail.com 

Danilo Neves Secretaria de Planejamento 

João Borges Secretaria de Urbanismo 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (  X  ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (  X  ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2013              (     ) PMSB Ano:  

mailto:meioambientelaranjal@gmail.com
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32.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Laranjal  

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Laranjal e visitou o pátio de máquinas, a área de bota-

fora de resíduos de construção civil - RCC, a antiga área de separação de recicláveis, o 

antigo lixão municipal e a atual área de disposição inadequada de resíduos. A seguir, 

segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas no município de 

Laranjal. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Laranjal: No 

período da manhã a equipe técnica do Consórcio EnvEx-Engebio reuniu-se na 

Prefeitura Municipal com os seguintes representantes: Lourival Godoi do 

Departamento de Meio Ambiente, Danilo Neves da Secretaria de Planejamento 

e João Borges da Secretaria de Urbanismo. O questionário desenvolvido para o 

estudo já havia sido parcialmente preenchido e durante a reunião foi possível 

obter mais informações a respeito da gestão de resíduos realizada no município. 

As informações faltantes serão disponibilizadas por e-mail à equipe do 

Consórcio-Consultor. A Figura 223 ilustra a reunião realizada na Prefeitura de 

Laranjal. 

  

Figura 223: Reunião na Prefeitura de Laranjal. 

 Pátio de Máquinas da Prefeitura: A equipe do PERS/PR visitou o pátio de 

máquinas, local coberto onde a Prefeitura armazena pneus inservíveis para 

posterior recolhimento e destinação final pela empresa Reciclanip de 

Curitiba/PR. No momento da visita havia um número reduzido de pneus, pois a 
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empresa responsável havia realizado o recolhimento do material há 

aproximadamente três (03) meses. De acordo com o João, representante da 

Secretaria de Urbanismo, antes dessa coleta havia um grande acúmulo de 

pneus, devido à falta de recolhimento do material há alguns anos. No local é 

realizado também o armazenamento de lâmpadas dos prédios e logradouros 

públicos. A Figura 224 ilustra a área de armazenamento de pneus, localizada no 

pátio de máquinas da Prefeitura.  

 

Figura 224: Visita ao local de armazenamento de pneus no pátio de máquinas da 
prefeitura de Laranjal. 

 Bota-fora: A Prefeitura de Laranjal possui uma área para disposição de 

resíduos de construção civil – RCC coletados pelo município, localizada ao lado 

de um centro poliesportivo em construção. Verificou-se a presença de entulhos, 

de resíduos de madeira, de galhos e vestígios de queimada na área. Próximo ao 

local está prevista a construção de um conjunto habitacional e estão instalando 

galerias de águas pluviais nas vias de acesso. A Figura 225 ilustra a área de 

bota-fora de RCC de Laranjal. 
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Figura 225: Visita à área de bota-fora de RCC de Laranjal. 

 Área de Separação de Recicláveis: A equipe do Consórcio-Consultor também 

visitou a área de separação de materiais recicláveis inativa desde o início de 

2017. O operador dessa área é funcionário da Prefeitura e realizava a atividade 

como complementação de renda. Devido ao acúmulo significativo de resíduos, a 

Prefeitura desativou a área e realizou uma limpeza no local. Durante a visita 

verificou-se que ainda há diversos resíduos dispostos inadequadamente, tais 

como tubos de televisão, fogões, pneus, madeira, plásticos e pedaços de tecido, 

conforme ilustrado na Figura 226 a seguir. 

  

Figura 226: Antiga área de separação de materiais recicláveis de Laranjal. 

 Antigo Lixão: O antigo lixão, encerrado em 2009, já operava antes da 

emancipação do município, que ocorreu em 1993. Não foram encontrados 

vestígios de resíduos no local e a área está totalmente coberta por vegetação de 

gramíneas, conforme pode ser observado na Figura 227. Verificou-se a 
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presença de cavalos no local; não há cerca no entorno e tampouco controle de 

acesso.  

  

Figura 227: Antigo lixão do município de Laranjal. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos: Por fim, 

visitou-se a área de disposição inadequada de resíduos do município, localizada 

próximo ao antigo lixão. Ressalta-se que o IAP, em seu Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná (2017), 

classifica a área como aterro sanitário. O local opera desde 2009 e não possui 

licença ambiental. Foi informado, que em 2005, elaborou-se um projeto 

executivo do aterro, que previa a instalação de cento e vinte e sete (127) valas 

de pequenas dimensões, cada uma com vida útil de trinta (30) dias. Esse projeto 

não foi executado. De acordo com o diretor do Departamento de Meio Ambiente, 

Lourival Godoi, há pessoas que realizam a separação de materiais recicláveis na 

área juntamente com o funcionário responsável pelo local. Atualmente, o local 

possui duas (02) valas, uma encerrada, com pouca cobertura de solo e outra 

iniciada recentemente, com previsão de encerramento em 2020. A célula em 

operação é revestida com geomembrana e estão sendo instalados sistemas de 

drenagem de gases e de chorume. O chorume será drenado para uma lagoa de 

5 m de profundidade e 2,5 m de diâmetro e será recirculado para a nova vala de 

disposição de resíduos, que possui 6 m de largura, 18 m de comprimento e 4 m 

de profundidade. A área possui capacidade para mais três (03) valas com as 

mesmas dimensões da atual e sua vida útil estimada é de doze (12) anos. A 
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Figura 228 apresenta o portão de acesso ao local, a vala de disposição de 

resíduos e o poço de armazenamento de chorume. 

  

  

Figura 228: Visita à área de disposição inadequada de resíduos de Laranjal. 

 Outras Informações: Para a coleta de resíduos domésticos era utilizado um 

caminhão caçamba da Prefeitura, que atualmente está fora de uso e a 

manutenção é inviável por ser muito onerosa. O município está em tratativa com 

o Governo do Estado para a aquisição de um caminhão compactador para 

realizar a coleta de resíduos domésticos. 
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A Figura 229 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Laranjal. 

 

Figura 229: Locais visitados no município de Laranjal. 
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A Figura 230 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Laranjal. 

 

Figura 230: Declaração de visita técnica ao município de Laranjal. 
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33. MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 

Data da visita técnica 07/08/2017 

Representante(s) 

município 

José Augusto Carlessi 
Diretor do Departamento de Serviços 

Urbanos 

(45) 99812-7020 
jacarlessi@gmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
Fabio Gallassini e Gumercindo Brito 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:              (  X  ) PMSB Ano: -  
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 

 

33.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Foz do Iguaçu 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu para reunião com funcionários da 

Prefeitura. No período da tarde, a equipe reuniu-se com representantes do escritório 

regional do IAP de Foz do Iguaçu e visitou a área do aterro sanitário municipal, onde 

também existem uma unidade de triagem e um pátio de compostagem. A seguir, segue 

o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas no município de Foz do 

Iguaçu. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu: Pela 

parte da manhã, a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve em reunião com 

representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Instituto Águas 

Paraná. Estiveram presentes na reunião o diretor do Departamento de Serviços 

Urbanos José Carlessi, a funcionária da Prefeitura e responsável pelas ações de 

educação ambiental do município Ângela Meira e os representantes do Instituto 

Águas Paraná, Fabio Gallassini e Gumercindo Brito. O questionário foi 

repassado por completo e preenchido de acordo com o conhecimento disponível 

no momento da visita para levantamento das informações necessárias ao 

diagnóstico do PERS/PR. A Figura 231 ilustra a reunião realizada na Prefeitura 

de Foz do Iguaçu. 
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Figura 231: Reunião na Prefeitura de Foz do Iguaçu. 

 Reunião na Regional de Foz do Iguaçu do IAP: No início da tarde, a equipe 

técnica do PERS/PR realizou uma reunião com o diretor da Regional de Foz do 

Iguaçu do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, Carlos Pittom, juntamente com o 

Jeferson, também funcionário do IAP. Os representantes do IAP forneceram 

informações a respeito da realidade dos nove (09) municípios sob 

responsabilidade da regional de Foz do Iguaçu, principalmente em relação aos 

aterros sanitários. Segundo o Diretor, alguns meses atrás, constatou-se que os 

municípios da região não estavam dispondo corretamente os resíduos, ou seja, 

os projetos de aterro sanitário estavam abandonados e transformados em lixões. 

Nos últimos meses o IAP passou a fiscalizar com frequência esses municípios, 

definiu metas e aplicou multas, quando necessário. Essa nova postura do IAP 

surtiu efeito e, conforme informado, as atividades de disposição final 

melhoraram. 

 Aterro Sanitário Municipal: A equipe do Consórcio-Consultor também visitou o 

Aterro Sanitário Municipal, operado pela empresa Vital Engenharia. O aterro é 

cercado, possui portão, vigilância 24h e há funcionários da Prefeitura 

fiscalizando a entrada dos caminhões no local. O aterro, localizado próximo à 

cidade, possui sistema de recirculação de chorume e flares para queima do 

metano captado do aterro. No local há uma estação-piloto para tratamento do 

chorume gerado por meio da tecnologia de osmose reversa. Além disso, há uma 

área de compostagem de resíduos de poda vegetal e resíduos orgânicos, 

oriundos das Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA e uma unidade de 

triagem. Alguns resíduos orgânicos apreendidos nas áreas de fronteira também 
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são destinados à compostagem. O aterro é licenciado para receber resíduos 

domésticos, orgânicos e resíduos da construção civil. Não foi possível visitar as 

instalações da unidade de triagem, pois as atividades diárias já estavam 

encerradas. A Figura 232 apresenta a área de disposição de resíduos do aterro 

sanitário municipal, um caminhão caçamba operando no local, a área de 

compostagem e a vista externa do centro de triagem de Foz do Iguaçu. 

  

  

Figura 232: Visita ao Aterro Sanitário Municipal de Foz do Iguaçu.  

 Outras informações: Não há coleta seletiva no município de Foz do Iguaçu; há 

apenas um programa de coleta de resíduos recicláveis em departamentos 

públicos, no qual o material é destinado à associação de catadores. No início do 

projeto, a segregação desses resíduos não era boa segundo informações, 

porém, foi implantado um sistema de identificação de sacos plásticos de cada 

departamento público. Assim, cada local é obrigado a identificar os seus sacos 

plásticos com o seu número identificador e somente com essa identificação, a 



  

 

331 

coleta dos resíduos é realizada. Essa estratégia melhorou muito a qualidade do 

material coletado, visto que os departamentos sabiam que estavam sendo 

identificados. Vale ressaltar que a implantação desse sistema de coleta seletiva 

nos departamentos públicos foi acompanhada de um trabalho de comunicação e 

educação por parte da Prefeitura. Está em fase de estudo a implantação de um 

sistema de identificação por código de barras, no qual a cooperativa receberá 

um leitor de códigos de barras e as informações dos resíduos recebidos de cada 

local serão armazenadas em um banco de dados, facilitando a fiscalização das 

quantidades e da qualidade dos materiais recebidos.  
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A Figura 233 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Foz do Iguaçu. 

 

Figura 233: Locais visitados no município de Foz do Iguaçu. 
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A Figura 234 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Foz do Iguaçu. 

 

Figura 234: Declaração de visita técnica ao município de Foz do Iguaçu. 
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34. MUNICÍPIO DE IRATI 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE IRATI 

Data da visita técnica 07/08/2017 

Representante(s) 

município 

Magda Adriana Lozinski 
Secretária Municipal de Meio 

Ambiente 

meioambiente@irati.pr.gov.br 

Nilton Ribas 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Lucas R. dos Santos 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:              (  X  ) PMSB Ano: 2011 



  

 

335 

34.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Irati  

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Irati e visitou os barracões da associação e da 

cooperativa, a área de disposição inadequada de resíduos, a área de disposição de 

resíduos da coleta verde e três (03) áreas de bota-fora de resíduos de construção civil 

– RCC. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas 

no município de Irati. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Irati: No período 

da manhã a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura Municipal com 

os representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Magda Lozinski, 

Nilton Ribas e Lucas dos Santos. O questionário foi apresentado aos três (03) e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. As 

informações faltantes serão disponibilizadas por e-mail à equipe do Consórcio-

Consultor. A Figura 235 ilustra a reunião realizada na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Irati. 

  

Figura 235: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Irati. 

 Unidades de Triagem de Materiais Recicláveis: A equipe do PERS/PR visitou 

os barracões onde funcionam duas (02) centrais de triagem; uma operada pela 

Cooperativa dos Agentes Ambientais de Irati e a outra operada pela Associação 

de Reciclagem Malinoski, localizadas uma ao lado da outra. A associação foi 

criada por dissidentes da cooperativa e a relação entre as duas (02) entidades é 

conflituosa. 
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 Associação de Reciclagem Malinoski: A associação de catadores possui duas 

(02) esteiras, duas (02) mesas e o material reciclável triado é comercializado 

quinzenalmente para uma empresa localizada em Curitiba. A presidente relatou 

sobre o baixo volume de material que a unidade de triagem está recebendo 

atualmente, principalmente devido à ação de catadores autônomos, que 

selecionam os materiais de maior valor agregado antes da passagem dos 

caminhões da coleta seletiva. Em função disso, não há material suficiente para a 

realização do trabalho em dois (02) períodos, portanto, a central de triagem 

opera apenas quatro (04) horas. A associação buscará apoio do Instituto das 

Águas do Paraná para aquisição de um caminhão para realizar coleta de 

materiais recicláveis no período da noite e está em processo de regularização 

para receber materiais de outros municípios. A Figura 236 ilustra a vista externa 

e a interna do barracão da Associação de Catadores de Irati, na qual é possível 

observar big bags e fardos de materiais recicláveis, além de catadores 

trabalhando no local.  
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Figura 236: Visita à Associação de Reciclagem de Irati. 

 Cooperativa dos Catadores Agentes Ambientais de Irati: A unidade de 

triagem de recicláveis operada pela Cooperativa de Catadores de Irati é 

equipada com uma esteira e duas (02) prensas verticais. A venda de materiais 

recicláveis está sendo realizada a cada três (03) semanas para um sucateiro de 

Ponta Grossa/PR. A Cooperativa apresenta um relatório mensal da quantidade 

de resíduos recicláveis comercializados para a Secretaria de Ecologia e Meio 

Ambiente de Irati desde o mês de janeiro de 2017. De acordo com os 

cooperados, grande parte do material recebido não é aproveitada e é 

descartada. Os rejeitos são destinados à área de disposição de resíduos do 

município. A Figura 237 ilustra a vista externa e a interna da unidade de triagem 

operada pela Cooperativa dos Catadores Agentes Ambientais de Irati, na qual é 

possível observar uma das prensas que a cooperativa possui, os materiais 

recicláveis que serão triados e os big bags. 
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Figura 237: Visita à Cooperativa dos Catadores Agentes Ambientais de Irati. 

 Área de disposição inadequada de resíduos: A equipe técnica do Consórcio 

EnvEx-Engebio também visitou a área de disposição inadequada de resíduos de 

Irati, localizado a aproximadamente 25 km do perímetro urbano do município. 

Ressalta-se que o Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos no Estado do Paraná elaborado pelo IAP (2017), classifica a 

disposição final de resíduos sólidos no município de Irati como aterro controlado. 

Diariamente, chegam ao local seis (06) caminhões compactadores de resíduos 

domésticos e de rejeitos oriundos das unidades de triagem de recicláveis. A 

cobertura dos resíduos é realizada diariamente com uma camada de 50 cm de 

terra, retirada de uma área de proteção permanente, que está no limite para 

atingir o lençol freático. Não há sistema de captação de gases e tampouco de 

captação de águas pluviais, mas há um sistema de captação de chorume, que o 

direciona para uma única lagoa, sem geomembrana e sem recirculação do 

efluente. A infraestrutura do local não se encontra em boas condições, visto que 
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o portão de acesso está danificado, a guarita está abandonada e a balança não 

funciona. Em junho de 2017, o município foi notificado pelo IAP para paralisação 

das atividades do local por um período de cento e oitenta (180) dias. Está 

prevista para este ano, a realização de uma licitação para instalação e operação 

de uma estação de transbordo, em substituição a área de disposição 

inadequada. A Figura 238 ilustra o portão de acesso do local, a atual área de 

disposição de resíduos, a área onde retira-se terra para realizar a cobertura dos 

resíduos e a estrada interna de acesso à lagoa de chorume. 

  

  

Figura 238: Visita à área de disposição inadequada de resíduos do município de Irati. 

 Área de Disposição de Resíduos Verdes: A Prefeitura de Irati possui uma 

área onde são depositados os resíduos do Programa “Coleta Verde”, implantada 

pelo município e os serviços executados por quatro (04) empresas privadas. 

Verificaram-se vestígios de queimada na área e a presença de resíduos de 

madeiras, de papel, de plásticos e de entulhos. De acordo com os funcionários 
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da Prefeitura, chegam ao local quatro (04) carretas pequenas de resíduos 

verdes diariamente e esses geralmente estão misturados com outros tipos de 

resíduos. A Figura 239 ilustra a área de disposição de resíduos verdes de Irati, 

na qual é possível observar vestígios de queimada e uma máquina operando no 

local. 

  

Figura 239: Área de disposição de resíduos verdes em Irati. 

 Aterro de RCC: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou um 

aterro particular de resíduos da construção civil pertencente a uma empresa 

caçambeira do município, que possui licença ambiental e localiza-se ao lado da 

área de disposição final de resíduos verdes. Foi informado pelo proprietário que 

a separação do material reciclável é feita por funcionários da própria empresa e 

o material triado é doado para a cooperativa de catadores. Pretende-se, em 

breve, providenciar um britador para triturar o entulho, pois atualmente o material 

é triturado de forma manual, pelos próprios funcionários. São recolhidas 

aproximadamente cinquenta (50) caçambas de RCC por mês, que totalizam um 

volume estimado mensal de 200 m3. O proprietário informou que buscará uma 

parceria com a Prefeitura para utilizar os resíduos na construção civil e 

mencionou a existência de áreas de bota-fora irregulares no município. A Figura 

240 ilustra a área particular de disposição de RCC no município de Irati.  
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Figura 240: Visita à área particular de disposição de RCC. 

 Área de Bota-fora 1: A equipe do PERS/PR também visitou uma área de bota-

fora irregular localizada próximo à Rodovia BR-153, na saída para Rebouças. 

Nesse local foram encontradas diversas tipologias de resíduos, tais como: 

entulhos, madeira, galhos, plásticos, gesso, cerâmica, latas de tinta, vidros, 

alguns eletrônicos e tubos de televisão. A área de bota-fora se encontra próxima 

a uma área alagada, com uma pequena lagoa e um banhado e o local não é 

protegido (não possui cerca no entorno) e é de fácil acesso. A Figura 241 ilustra 

a área de bota-fora irregular no município de Irati.  

  

Figura 241: Visita à área de bota-fora irregular. 

 Área de Bota-fora 2: Há uma área de bota-fora de resíduos de construção civil 

na saída para o distrito de Gonçalves Junior e, de acordo com o proprietário da 

área, o local é utilizado pela empresa de coleta de entulhos chamada Patrascon. 
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Na área, ilustrada na Figura 242, foram encontrados entulhos, móveis, resíduos 

de madeira e alguns galhos.  

 

Figura 242: Visita à área de bota-fora na saída para o Distrito de Gonçalves Jr. 

 Outras Informações: Será construído pela Prefeitura de Irati um novo Barracão 

de Triagem de Materiais Recicláveis no Distrito Industrial do município. Esse 

barracão deve substituir os dois (02) barracões alugados e custeados pela 

Prefeitura, ocupados pela associação e pela cooperativa de catadores.  

A equipe técnica do PERS/PR tentou visitar uma terceira área de bota-fora de 

RCC, localizada no distrito industrial do município e operada pela empresa 

Patrascon, porém não foi possível realizar a visita, pois o local encontrava-se 

fechado. 

A Figura 243 apresenta a área onde será construída a nova unidade de triagem 

de recicláveis e uma imagem dos fundos da área de bota-fora de RCC 

localizada no distrito industrial de Irati. 



  

 

343 

  

Figura 243: Área onde será construída a nova unidade de triagem de recicláveis. 
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A Figura 244 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Irati. 

 

Figura 244: Locais visitados no município de Irati. 
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A Figura 245 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Irati. 

 

Figura 245: Declaração de visita técnica ao município de Irati. 
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35. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

Data da visita técnica 08/08/2017 

Representante(s) 

município 

Paulo Henrique Squinzani 
Diretor do Departamento de Meio 

Ambiente 

paulomeioambiente.sti@gmail.com 

(45) 99904 2555 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2006            (  X  ) PMSB Ano: 2013 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

 

35.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Santa Terezinha de Itaipu 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve no auditório do Paço 

Municipal da cidade de Santa Terezinha de Itaipu para levantamento de dados sobre a 

gestão de resíduos no município. Em seguida, foram realizadas visitas na unidade de 

triagem de materiais recicláveis, no aterro sanitário municipal e na central de 

recebimento de embalagens de agroquímicos. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas no município de Santa Terezinha de Itaipu. 

 Reunião na Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu: Pela parte da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve em reunião com representantes da 

Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde, do Departamento de Meio 

Ambiente e do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI. O questionário foi repassado 

por completo e preenchido de acordo com o conhecimento disponível no 

momento da visita para levantamento das informações necessárias ao 

diagnóstico do PERS/PR. A Figura 246 ilustra a reunião realizada na Prefeitura 

de Santa Terezinha de Itaipu. 
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Figura 246: Reunião na prefeitura de Santa Terezinha do Itaipu. 

 Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: Ainda pela parte da 

manhã, a equipe técnica visitou a Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis 

do município. Referência para o estado do Paraná, a unidade é operada pela 

Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Santa Terezinha de 

Itaipu - ACARESTI, que conta com quarenta (40) associados. O local possui 

1.384 m² de área e uma boa infraestrutura para os associados, com vestiários, 

chuveiros, refeitórios e sala para reuniões e recebimento de visitantes. Está em 

fase de testes um projeto de reaproveitamento de óleo de cozinha para fabricar 

sabão. A unidade está passando por um processo de ampliação, com previsão 

de inauguração em Dezembro de 2017. Chamou a atenção da equipe a 

qualidade dos materiais recicláveis recebidos pela cooperativa, pois apenas 10% 

dos materiais recebidos são rejeitos. Esse fato reflete no ambiente do galpão ser 

mais limpo e sem odores desagradáveis. Observou-se um grande envolvimento 

da Prefeitura, principalmente da Secretaria de Meio Ambiente, no auxílio à 

cooperativa para a elaboração de projetos de captação de recursos para coleta 

seletiva. Nos últimos anos foram captados cerca de R$ 2.000.000,00 em 

recursos aplicados no programa de coleta seletiva e na estrutura do galpão de 

triagem. A Figura 247 apresenta a vista interna da unidade de triagem, na qual é 

possível observar a empilhadeira que a associação possui, os catadores 

trabalhando, a máquina utilizada na fabricação de sabão e algumas barras do 

sabão produzido, além de fardos de resíduos recicláveis. 
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Figura 247: Visita à Unidade de Triagem de Santa Terezinha de Itaipu. 

 Central de Recebimento de Embalagens de Agroquímicos: Foi realizada 

uma visita ao local que recebe as embalagens de agroquímicos geradas na 

região. Fruto do acordo de logística reversa, o galpão está construído em terreno 

cedido pela Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu e a operação dessa central 

é de responsabilidade da Associação de Comerciantes de Agroquímicos da 

Costa Oeste - ACCO. Agricultores de diversas cidades da região enviam suas 

embalagens para serem triadas nesse local. A Figura 248 apresenta o local de 

armazenamento temporário de embalagens de agroquímicos, uma placa 

informando o padrão de classificação das embalagens vazias, o local de 

armazenamento de embalagens prensadas e a prensa que a associação possui.  
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Figura 248: Visita à Central de Recebimento de Agroquímicos. 

 Aterro Sanitário Municipal e Pátio de Compostagem: A equipe técnica do 

Consórcio-Consultor também visitou o aterro sanitário municipal de Santa 

Terezinha de Itaipu. Foi informado que a cada sete (07) dias uma escavadeira 

hidráulica realiza o trabalho de compactação e recobrimento dos resíduos. A 

área é cercada, não possui vigilância e não há presença de catadores. O local 

possui uma área de compostagem, cuja matéria-prima é uma dosagem de 

dejetos bovinos do abatedouro municipal e resíduos de podas de árvores 

triturados. A Figura 249 apresenta área de disposição de resíduos do aterro 

sanitário municipal e o pátio de compostagem de Santa Terezinha de Itaipu. 
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Figura 249: Visita ao Aterro Municipal e o Pátio de Compostagem. 

 Outras informações: A Secretaria do Meio Ambiente realizou um estudo de 

gravimetria dos resíduos que são encaminhados ao aterro sanitário; foi avaliada 

uma carga diária de resíduos e verificou-se que apenas 8% eram materiais 

recicláveis. 
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A Figura 250 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Santa Terezinha de Itaipu. 

 

Figura 250: Locais visitados no município de Santa Terezinha de Itaipu. 
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A Figura 251 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Santa Terezinha de Itaipu. 

 

Figura 251: Declaração de visita técnica ao município de Santa Terezinha de Itaipu. 
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36. MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 

Data da visita técnica 08/08/2017 

Representante(s) 

município 

José Eduardo Munhoz 

Martins 

Prefeitura Municipal de Telêmaco 

Borba 

jose.martins@pmtb.pr.gov.br 

Kátia Cristiane de Almeida 

Alves 
Secretaria Municipal de Saúde 

Rubens J. Quintiliano Filho 
Prefeitura Municipal de Telêmaco 

Borba 

Kelly Rodrigues Bonotto 
Prefeitura Municipal de Telêmaco 

Borba 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

mailto:jose.martins@pmtb.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:            (  X  ) PMSB Ano: Em elaboração 

 

36.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Telêmaco Borba 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos de Telêmaco Borba para levantamento de 

informações a respeito da gestão de resíduos no município. No período da tarde, 

visitou-se o pátio de máquinas, o antigo lixão, uma área de bota-fora clandestino, uma 

área de bota-fora em um terreno da Prefeitura, uma área de bota-fora de duas (02) 

empresas privadas, os barracões de triagem de recicláveis da Cooperativa dos 

Agentes Ambientais de Telêmaco Borba – COOPATB e o aterro sanitário municipal. A 

seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas no 

município de Telêmaco Borba. 

 Reunião na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de 

Telêmaco Borba: No período da manhã, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-

se na Secretaria de Obras e Serviços Públicos com os representantes das 

Secretarias de Obras e Serviços Públicos, de Planejamento Urbano, de 

Habitação e Meio Ambiente e de Saúde. O questionário foi apresentado aos 

representantes e preenchido de acordo com o conhecimento disponível no 

momento da visita. A Figura 252 ilustra a reunião realizada na Prefeitura de 

Telêmaco Borba. 
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Figura 252: Reunião na Prefeitura de Telêmaco Borba. 

 Local de Armazenamento de Lâmpadas e de Reatores: A equipe do 

PERS/PR visitou o Pátio de Máquinas da Prefeitura, onde há lâmpadas e 

reatores de logradouros públicos armazenados em um contêiner e em uma 

pequena sala, conforme ilustra a Figura 253. Não há um número exato da 

quantidade de lâmpadas e reatores estocados no local, mas está prevista a 

realização de um levantamento da quantidade e abertura de uma licitação para 

contratação de empresa especializada para recolhimento e destinação final 

desses materiais.  

  

Figura 253: Armazenamento de lâmpadas no pátio de máquinas da prefeitura de 
Telêmaco Borba. 

 Antigo Lixão: O antigo lixão de Telêmaco Borba localiza-se às margens do Rio 

Tibagi e foi encerrado há aproximadamente vinte (20) anos. Atualmente a área 
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está coberta por gramíneas e pequenos arbustos; verificou-se o afloramento de 

rochas. O terreno é íngreme e há residências próximas ao local. A área é de fácil 

acesso, pois não possui cerca no entorno. A Figura 254 ilustra a área do antigo 

lixão do município de Telêmaco Borba, na qual é possível observar a vegetação 

que cresceu no local. 

  

Figura 254: Visita à área do antigo lixão de Telêmaco Borba. 

 Bota-fora Clandestino: A equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou uma 

área particular, que foi utilizada como aterro de resíduos de construção civil - 

RCC de forma irregular por uma empresa de coleta de entulhos da região. A 

área, ilustrada na Figura 255, está localizada próxima a uma nascente e 

atualmente não há mais disposição de resíduos no local.  

 

Figura 255: Bota-fora clandestino em área particular. 

 Bota-fora da Prefeitura: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também visitou 

uma área de bota-fora localizada ao lado do Centro de Eventos, onde são 
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destinados os RCC da Prefeitura de Telêmaco Borba. Conforme informações 

dos técnicos da Prefeitura, há suspeita de que particulares dispõem diversos 

tipos de resíduos no local, visto que a área é de fácil acesso, pois não possui 

cerca no entorno e, principalmente, pela presença de vidros, de plásticos, de 

cerâmica, de madeira, de lâmpadas e de isopor. A Figura 256 ilustra a área de 

disposição de RCC da Prefeitura.  

  

Figura 256: Área de bota-fora da Prefeitura de Telêmaco Borba. 

 Área de Bota-fora no Distrito Industrial: A equipe do PERS/PR também 

visitou uma área de bota-fora de duas (02) empresas de coleta de entulhos do 

município. A disposição de resíduos nessa área iniciou em dezembro de 2016 e 

foram encontradas diversas tipologias de resíduos no local, tais como: pneus, 

plásticos, espumas e madeira. Não é feita compactação diária dos entulhos que 

chegam ao local e durante a visita verificou-se a presença de um catador 

autônomo recolhendo materiais recicláveis que chegam misturados aos resíduos 

de construção civil. A Figura 260 ilustra a área de bota-fora de RCC das 

empresas HB Transportes e Bereza.  
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Figura 257: Visita à área de bota-fora das empresas HB Transportes e Bereza no Distrito 
Industrial. 

 Barracões da COOPATB: A Cooperativa dos Agentes Ambientais de Telêmaco 

Borba – COOPATB ocupa dois (02) barracões localizados na mesma área. 

Embora haja um único presidente para coordenar as duas (02) unidades, a 

relação entre os integrantes é conflituosa e há a intenção da formação de uma 

associação independente à COOPATB. O rendimento médio em cada unidade é 

diferente, R$ 600,00/mês no barracão 1 e R$ 880,00/mês no barracão 2. A 

coleta seletiva no município é realizada por quatro (04) caminhões e todo o 

material reciclável recolhido é dividido igualmente entre os dois (02) barracões. 

A COOPATB possui sete (07) prensas, uma (01) esteira, uma (01) elevatória e 

uma (01) balança. O terreno, a construção dos barracões e os equipamentos da 

cooperativa foram subsidiados pela empresa Klabin, localizada em Telêmaco 

Borba. No início de 2017, a Prefeitura realizou o recolhimento de rejeitos nos 

dois (02) barracões; nessa ação foram retirados aproximadamente 3 t de 

rejeitos, que foram encaminhados ao atero sanitário. A Figura 258 apresenta a 

vista externa e a interna dos dois (02) barracões da COOPATB, na qual é 

possível observar big bags de materiais recicláveis, uma das prensas e a esteira 

que a associação possui. 
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Figura 258: Visita aos barracões da COOPATB. 

 Aterro Sanitário: O Aterro Sanitário de Telêmaco Borba, localizado às margens 

da Rodovia PR-340 (Estrada da Campina), possui guarita, balança e cerca no 

entorno, além de possuir sistemas de drenagem de gases e de chorume. A 

célula atual recebe diariamente cerca de trinta (30) cargas de resíduos 

domiciliares, que são compactados diariamente por meio de uma esteira com 

grau de compactação 0,5. Está em execução a construção de uma nova célula, 

próxima as células antigas, com 4,5 m de profundidade. A Figura 259 ilustra o 

portão de acesso ao aterro sanitário do município de Telêmaco Borba, a área 

onde será construída uma nova célula, a lagoa de chorume e a área de 

disposição de resíduios.  
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Figura 259: Aterro Sanitário de Telêmaco Borba. 

 Área de Disposição Final de Resíduos Verdes: Em uma área anexa ao aterro 

sanitário existe um local para disposição final de resíduos verdes, coletados nas 

vias públicas da área urbana do município. Verificou-se a presença de outros 

tipos de resíduos no local, tais como madeiras e plásticos, conforme mostrado 

na Figura 260.  
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Figura 260: Área de Disposição de Resíduos Verdes de Telêmaco Borba. 

 Antigo Bota-fora de Empresas Privadas: A equipe EnvEx-Engebio também 

visitou uma área utilizada antigamente por empresas privadas para dispor 

resíduos de construção civil. O local é propriedade particular de um empresário 

do município e a disposição de RCC ocorreu por aproximadamente seis (06) 

anos e encerrou a atividade em 2014. Os técnicos da Prefeitura estimam que 

haja cerca de 30 m de resíduos aterrados. A área já está coberta por vegetação 

rasteira conforme pode ser observado na Figura 261 e, apesar de possuir cerca 

no entorno, é de fácil acesso.  

  

Figura 261: Área de bota-fora no Jardim União. 

 Outras Informações: Dez (10) municípios da região estabeleceram o Consórcio 

Intermunicipal de Aterro Sanitário – CIAS Caminhos do Tibagi para construção 

de um aterro sanitário no município de Imbaú. Fazem parte desse consórcio os 

municípios de: Imbaú, Telêmaco Borba, Curiúva, Tibagi, Ortigueira, Tamarana, 
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Rio Branco do Ivaí, Palmeira, Reserva e Ventania. Atualmente, o consórcio está 

aguardando o parecer do IAP, sobre o pedido de licenciamento, para adquirir o 

terreno no qual será instalado o aterro sanitário intermunicipal. Além do aterro, o 

consórcio também contempla a construção de uma unidade de triagem de RCC, 

a ser instalada em Telêmaco Borba. 

A Figura 262 apresenta o caminhão cedido pelo Instituto das Águas utilizado na 

coleta seletiva, o caminhão utilizado na limpeza de bocas de lobo e galerias 

pluviais, um dos caminhões compactadores utilizados na coleta de resíduos 

domésticos, o triturador de resíduos verdes e o carrinho de coleta de materiais 

recicláveis de um catador autônomo. 
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Figura 262: Registros referentes às outras informações do município de Telêmaco 
Borba. 
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A Figura 263 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Telêmaco Borba. 

 

Figura 263: Locais visitados no município de Telêmaco Borba. 
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A Figura 264 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Telêmaco Borba. 

 

Figura 264: Declaração de visita técnica ao município de Telêmaco Borba. 
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37. MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA 

Data da visita técnica 09/08/2017 

Representante(s) 

município 

Tatiane Cristina Varoni 
Arquiteta da Secretaria de 

Planejamento 

(45) 3258-8000 

arquiteturaramilandia@gmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2005           (  X  ) PMSB Ano: 2008 

mailto:arquiteturaramilandia@gmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA 

 

37.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Ramilândia 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve em reunião no 

auditório da Câmara Municipal de Ramilândia para levantamento de informações a 

respeito de gestão de resíduos no município. Em seguida, a equipe visitou a área do 

município de disposição de resíduos, a unidade de triagem de recicláveis e uma área 

de disposição final de resíduos de construção civil e resíduos de poda. A seguir, segue 

o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas no município de 

Ramilândia. 

 Reunião na Câmara Municipal de Ramilândia: No início da manhã, a equipe 

do consórcio Envex-Engebio esteve reunida no auditório da Câmara de 

Vereadores Municipal com representantes das Secretarias de Urbanização, de 

Planejamento, de Agricultura e Meio Ambiente e de Saúde. Também esteve 

presente uma representante do Parque Tecnológico de Itaipu e o Prefeito Wilson 

Bonamigo. O questionário foi repassado por completo e preenchido de acordo 

com o conhecimento disponível no momento da visita para levantamento das 

informações necessárias ao diagnóstico do PERS/PR. A Figura 265 ilustra a 

reunião realizada na Câmara de Vereadores de Ramilândia. 
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Figura 265: Reunião na Câmara de Vereadores de Ramilândia. 

 Área de Disposição Inadequada de Resíduos e Unidade de Triagem: A 

equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou a área do município de disposição 

inadequada de resíduos e a Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis. 

Ressalta-se que o Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Estado do Paraná elaborado pelo IAP (2017), classifica a disposição 

final de resíduos sólidos no município de Ramilândia como aterro controlado. A 

operação da área é de responsabilidade da Prefeitura e a operação da Unidade de 

Triagem é responsabilidade da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

de Ramilândia - ACAMAR. Além da triagem dos resíduos recicláveis, a ACAMAR 

também realiza a coleta seletiva no município por meio de um caminhão-baú cedido 

pela Prefeitura. Os materiais triados são vendidos para aparistas do município de 

São Miguel. Os rejeitos são dispostos em cavas não impermeabilizadas e sem 

sistema de captação de chorume e de gases. Uma vez por semana um funcionário 

da Prefeitura realiza a compactação e cobertura dos resíduos com terra. A área não 

é cercada e não possui vigilância. A Figura 266 apresenta a área da disposição de 

resíduos, a vista externa e a interna da Unidade de Triagem de Recicláveis do 

município de Ramilânda, na qual é possível observar a presença de big bags de 

materiais recicláveis próximos à área de disposição de resíduos. 
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Figura 266: Visita à área de disposição de resíduos e à unidade de triagem. 

 Área de Disposição de RCC e de Resíduos de Poda: No final da manhã, a 

equipe técnica visitou o local onde a Prefeitura realiza a disposição final dos 

resíduos de construção civil coletados mensalmente no município e de resíduos de 

poda. A área não é licenciada, não possui cerca no entorno e tampouco vigilância. 

Foram observados alguns resíduos domiciliares na área. O município está 

adquirindo um triturador de galhos para utilizar esse material no processo de 

compostagem. A Figura 267 ilustra a área de disposição de resíduos de construção 

civil e de resíduos de poda. 
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Figura 267: Espaço utilizado para disposição de RCC e resíduos de poda. 

 Outras informações: Estão sendo construídos pela Prefeitura cinco (05) Pontos 

de Entrega Voluntária - PEV de resíduos recicláveis nas áreas rurais. 
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A Figura 268 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Ramilândia. 

 

Figura 268: Locais visitados no município de Ramilândia. 
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A Figura 269 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Ramilândia. 

 

Figura 269: Declaração de visita técnica ao município de Ramilândia. 



  

 

374 

38. MUNICÍPIO DE IMBAÚ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE IMBAÚ 

Data da visita técnica 09/08/2017 

Representante(s) 

município 

Joel Pereira dos Santos 
Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente 

pirika_imbau@hotmail.com 

Ronaldo de Oliveira Prefeitura Municipal 

Janayna de Lima Varela Prefeitura Municipal 

Eliane Pereira da Silva Prefeitura Municipal 

Luiz Carlos Prefeitura Municipal 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

mailto:pirika_imbau@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE IMBAÚ 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:           (     ) PMSB Ano: 

38.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Imbaú 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Imbaú e visitou o barracão de triagem privado da 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Imbaú – ACAMARI, uma área 

de disposição de cascalhos, e duas (02) áreas de bota-fora, uma nos fundos da igreja 

matriz e outra em uma área particular. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas no município de Imbaú. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Imbaú: No 

período da manhã, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura com os 

representantes das Secretarias Municipais de Agricultura, de Meio Ambiente e 

de Planejamento. O questionário foi apresentado aos representantes e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A 

Figura 270 ilustra a reunião realizada na Secretaria de Meio Ambiente do 

município de Imbaú. 
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Figura 270: Reunião na Prefeitura Municipal de Imbaú. 

 Unidade de Triagem da ACAMARI: A equipe do Consórcio Envex-Engebio 

visitou a unidade de triagem de recicláveis da Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Imbaú – ACAMARI. Os rejeitos do barracão de triagem 

são encaminhados para o aterro sanitário de Telêmaco Borba. A associação 

possui três (03) barracões, sendo dois (02) deles abertos e um fechado, 

equipado com uma prensa e uma esteira. Os equipamentos e a construção dos 

barracões foram subsidiados pela empresa Klabin. A esteira não estava em 

funcionamento devido à queima de um disjuntor. Muitos materiais recicláveis já 

triados e acondicionados em big bags ou enfardados aguardavam a 

comercialização em local aberto. Nos fundos do barracão de triagem há 

eletrônicos aguardando a coleta e destinação final, realizadas pela empresa E-

Lixo de Londrina. Os associados relataram que, constantemente, ocorrem atos 

de vandalismo e furtos de materiais e equipamentos da associação, pois a área 

não possui cerca no entorno, sendo de fácil acesso, nem vigilantes. A Figura 

271 ilustra as instalações da unidade de triagem da ACAMARI, na qual é 

possível observar o caminhão da Prefeitura que realiza a coleta seletiva no 

município (compactador), o caminhão cedido pela Prefeitura (carroceria), o 

barracão aberto onde são armazenados fardos e big bags com materiais 

recicláveis e a esteira da associação. 
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Figura 271: Visita à unidade de triagem da ACAMARI. 

 Área de Disposição de Cascalhos: Na sequência, a equipe do PERS/PR 

visitou uma área onde estão dispostos cascalhos que serão utilizados para 

readequação de estradas rurais do município, conforme pode ser visto na Figura 

272. A área fica ao lado de um campo de futebol e há várias residências 

próximas ao local.  
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Figura 272: Visita à área de disposição de cascalhos. 

 Área de Bota-fora 1 – Igreja Católica Matriz: A equipe do Consórcio Envex-

Engebio visitou uma área de aterramento de resíduos da construção civil, 

localizada aos fundos da Igreja Católica Matriz, em operação desde o início de 

2017. Foram observados resíduos de entulhos, de fogões, de galhos, de 

plásticos, de cerâmicas e de madeira. Próximo à área há uma residência e o 

volume de material aterrado já ultrapassa a altura do imóvel. A Figura 273 

apresenta a área de disposição de resíduos da construção civil. 

  

Figura 273: Área de bota-fora 1 – Igreja Católica Matriz de Imbaú. 

 Área de Bota-fora 2 – Propriedade Particular: A equipe do Consórcio-

Consultor também visitou uma área particular de disposição de resíduos de 

construção civil, localizada na zona rural do município de Imbaú, ilustrada na 

Figura 274. A área recebeu resíduos de RCC para aterramento durante o 

período compreendido entre julho e dezembro de 2016. Não foi feito nenhum 
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tipo de compactação, apenas disposição de RCC. Estima-se que a altura do 

aterro é de aproximadamente 10 m e foram verificadas rachaduras profundas no 

solo devido à ausência de compactação.  

  

Figura 274: Área de bota-fora de RCC particular. 

 Outras Informações: O município de Imbaú foi desmembrado de Telêmaco 

Borba em 1997 e os resíduos domiciliares do antigo distrito e do atual município 

sempre foram encaminhados para o aterro sanitário de Telêmaco Borba; assim, 

não há existência de um antigo lixão municipal. 

Está prevista a entrega de um caminhão para coleta seletiva até o final de 2017, 

cedido pelo Instituto das Águas do Paraná. 

A Figura 275 apresenta um recipiente estacionário para coleta de resíduos 

sólidos urbanos, localizado na área rural do município de Imbaú. 

 

Figura 275: Recipiente estacionário localizado na área rural de Imbaú. 
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A Figura 276 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Imbaú. 

 

Figura 276: Locais visitados no município de Imbaú. 
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A Figura 277 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Imbaú. 

 

Figura 277: Declaração de visita técnica ao município de Imbaú. 
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39. MUNICÍPIO DE MISSAL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MISSAL 

Data da visita técnica 10/08/2017 

Representante(s) 

município 

Pamela Buche Tecnóloga em Gestão Ambiental 

(45) 3244-1870 

pamela@missal.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2013           (  X  ) PMSB Ano: 2016 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MISSAL 

 

39.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Missal 

A equipe técnica do PERS/PR esteve em Missal para levantamento de 

informações sobre a gestão dos resíduos no município. O diagnóstico foi dividido em 

dois (02) momentos, uma reunião na Prefeitura Municipal para aplicação do 

questionário junto às autoridades competentes e, posteriormente, visitas às instalações 

relacionadas à gestão dos resíduos. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas em Missal. 

 Reunião na Câmara Municipal: No início da manhã, a equipe do consórcio 

Envex - Engebio esteve na Prefeitura Municipal de Missal reunida com 

representantes da Secretaria de Obras, da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente e da Secretaria de Saúde, conforme ilustra a Figura 278. O 

questionário foi repassado por completo e preenchido de acordo com o 

conhecimento disponível no momento da visita para levantamento das 

informações necessárias ao diagnóstico do PERS/PR. O encontro contou, ainda, 

com uma breve participação do Prefeito em exercício, Eduardo Staudt. 
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Figura 278: Reunião na Prefeitura Municipal de Missal. 

 Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: Finalizada a reunião 

na Prefeitura, a primeira instalação visitada foi a Unidade de Triagem de 

Materiais Recicláveis do município. A operação da Unidade de Triagem é 

realizada pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Missal - 

ACAMIS. A Associação é responsável também pela coleta dos materiais 

recicláveis do município, sendo auxiliados por uma motorista cedida pela 

Prefeitura. Toda população é contemplada com a coleta de recicláveis, porém 

nas áreas rurais o caminhão passa apenas uma vez por mês. A Unidade de 

Triagem tem 525 m², porém não possui muitos equipamentos. Os trabalhadores 

separam os materiais no chão e possuem apenas uma prensa. A venda de 

materiais é feita para atravessadores de São Miguel e Marechal Cândido 

Rondon. A Figura 279 apresenta a vista interna da unidade de triagem operada 

pela associação de catadores ACAMIS, na qual é possível observar catadores 

realizando a separação de materiais recicláveis, a prensa, o caminhão utilizado 

na coleta de recicláveis e o local onde ficam dispostos os materiais que serão 

triados. 
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Figura 279: Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis. 

 Visita à Área de Disposição de Resíduos de Poda: Em seguida, a equipe 

visitou o local onde a Prefeitura realiza a disposição de resíduos de poda há 

mais de quinze (15) anos. O local não possui cerca no entorno, não possui 

vigilância e tampouco licença ambiental. O município está adquirindo um 

triturador para diminuir a granulometria dos resíduos de poda e utilizá-los no 

processo de compostagem. Esses serviços são realizados pela Secretaria de 

Obras, Urbanismo e Transporte. É importante salientar que, apesar de não 

possuir cerca no entorno, os resíduos dispostos eram apenas de poda, não se 

observou a presença de outros tipos de resíduos dispostos no local. A Figura 

280 apresenta a área de disposição de resíduos de poda do município de Missal 

e o caminhão utilizado para transportar esses resíduos. 
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Figura 280: Área utilizada para disposição de resíduos de poda em Missal. 

 Visita ao Aterro Sanitário Municipal: No final da manhã, a equipe visitou o 

Aterro Sanitário Municipal, onde são dispostos os resíduos domiciliares gerados 

em Missal. O local é administrado pela Prefeitura e é de responsabilidade da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A previsão de encerramento do 

aterro é em 2019. O local possui cerca no entorno e a entrada é vigiada por uma 

câmera de segurança. Dessa forma, não existem catadores no local. Um 

trabalhador vinculado ao município compacta e cobre os resíduos com terra 

diariamente. A estimativa da Secretaria é de que 7.385 t/ano de resíduos são 

dispostas na área. A Figura 281 apresenta a área de disposição de resíduos do 

aterro sanitário municipal de Missal, o caminhão utilizado na coleta de resíduos 

domésticos, a estrutura de um antigo barracão que existia na área e uma placa 

informando que a área do aterro é monitorada e de acesso proibido. 
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Figura 281: Aterro Sanitário Municipal de Missal. 

 Outras informações: A prefeitura cedeu a um caçambeiro uma área para 

disposição de resíduos de construção civil – RCC com a condição de que 

realizasse a correta operação do local, no entanto, a Prefeitura verificou que a 

área não está sendo utilizada corretamente. 
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A Figura 282 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Missal. 

 

Figura 282: Locais visitados no município de Missal. 
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A Figura 283 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Missal. 

 

Figura 283: Declaração de visita ao município de Missal. 



  

 

390 

40. MUNICÍPIO DE SAPOPEMA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA 

Data da visita técnica 01/09/2017 

Representante(s) 

município 

Miguel A Golono 
Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente 

meioambientesapopema@yahoo.com.br 

Franciele F. Delfino Secretaria de Convênio 

Augusto dos Santos Junior 
Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X  ) Sim          (     ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2009           (     ) PMSB Ano:  

mailto:meioambientesapopema@yahoo.com.br
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40.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Sapopema 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria de 

Turismo e Meio Ambiente, com os representantes da Secretaria. Após a reunião, 

visitou as três (03) áreas de bota-fora no município, o aterro do Consórcio 

Intermunicipal – CIAS, localizado no município vizinho de Curiúva, o antigo lixão e a 

associação de catadores. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das 

visitas realizadas nas áreas do município de Sapopema. 

 Reunião na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do município de 

Sapopema: No período matutino a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na 

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, com seus representantes, conforme 

ilustra a Figura 284, a seguir. O município respondeu ao questionário enviado 

pela Coordenação do PERS/PR. As informações do questionário foram 

confirmadas e as informações faltantes que não puderam ser obtidas no 

momento da reunião foram verificadas ao final das visitas a campo.  

 

Figura 284: Reunião na Prefeitura Municipal de Sapopema. 

 Área de Bota-fora 1: A equipe do Consórcio Envex-Engebio iniciou as visitas 

em uma área utilizada como bota-fora (o início da operação da área deu-se a 

cerca de duas (02) semanas antes da data da visita). A Sanepar utiliza o local 

para destinar restos de calçadas e árvores retiradas das ruas para construção 

da rede coletora de esgoto na área urbana. Há um projeto da Prefeitura para 

transferir os galhos e as madeiras para o terreno da associação e a mesma 
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comercializar a madeira e as cerâmicas. A Figura 285 ilustra a área de bota-fora 

da Prefeitura de Sapopema. 

  

Figura 285: Visita à área de bota-fora em Sapopema. 

 Área de Bota-fora 2: A equipe do Consórcio-Consultor também visitou um 

segundo local utilizado para aterro de entulhos. A área de bota-fora está 

localizada próxima a uma área de nascente, de casas e há presença de animais. 

Na região será instalada uma estação elevatória de esgoto da Sanepar. Foram 

encontrados vários tipos de resíduos, tais como entulhos, galhos, latas de tinta e 

plásticos, conforme ilustra a Figura 286.  

  

Figura 286: Visita à segunda área de bota-fora em Sapopema. 

 Área de bota-fora 3: A equipe do PERS/PR também visitou a antiga área de 

bota-fora do município de Sapopema. Verificou-se que a área está coberta por 

arbustos e gramíneas, com vestígios de queimada, além de outros tipos de 
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resíduos. A área, ilustrada na Figura 287, não possui cerca no entorno e é de 

fácil acesso.   

  

Figura 287: Visita à área do antigo bota-fora. 

 Aterro Sanitário CIAS (Curiúva): A equipe do consórcio Envex-Engebio visitou 

o aterro sanitário do CIAS, formado pelos municípios de Sapopema, Curiúva e 

Figueira. O município de Curiúva cedeu a área e as instalações do aterro foram 

feitas pela empresa Klabin, em 2009. Ao lado do aterro há uma área de bota-

fora contendo resíduos verdes, entulhos e outros tipos de resíduos. Atualmente, 

são quatro (04) valas, sendo três (03) fechadas e uma em operação. Uma nova 

célula está em construção e sua área útil já foi demarcada. Cada célula tem vida 

útil média de dois (02) anos. A cobertura é feita até atingir o nível de 10 m de 

comprimento de resíduos. As células possuem 14 m largura, 90 m de 

comprimento e 4,5 m de profundidade. Para proteção da geomembrana da 

célula, são utilizados pneus. Todo o chorume das células é drenado para duas 

(02) lagoas de tratamento e é recirculado na célula em operação. A área do 

terreno é de 2,7 alqueires e o local ainda possui espaço para construção de 

mais oito (08) valas com as mesmas dimensões da vala atual. O aterro recebe 

resíduos dos municípios de Sapopema e de Figueira: três (03) vezes por 

semana; e de Curiúva: diariamente. A Figura 288 apresenta a vala de disposição 

de resíduos e as lagoas de chorume do aterro sanitário intermunicipal de 

Curiúva, Figueira e Sapopema. 
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Figura 288: Visita ao aterro do CIAS em Curiúva. 

 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio-Consultor visitou o antigo lixão do 

município. A área possui cerca no entorno, a qual dificulta o acesso, não está 

em uso desde 2009 e possui um PRAD executado. Na época de funcionamento 

e logo após o encerramento ainda havia presença de animais; atualmente não 

há mais. A área está coberta por vegetação rasteira, conforme ilustra Figura 

289. 

 

Figura 289: Visita à área do antigo lixão de Sapopema. 

 Barracão da Associação de Catadores: A equipe do PERS/PR visitou o 

barracão da Associação de Catadores, cedido e custeado pela Prefeitura; o local 

também é utilizado como depósito de pneus. A Associação sofre 

constantemente com vandalismo. A triagem é feita no chão do local e há apenas 

uma prensa. A Associação comercializa os materiais a cada trinta (30) ou 

quarenta (40) dias; devido à baixa quantidade processada e essa 

comercialização rende a cada associado o valor médio de R$ 350/mês. A 
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Prefeitura complementa essa renda com mais R$ 300/mês para cada associado. 

De acordo com uma integrante da associação, são poucos materiais 

aproveitados para reciclagem, pois os mesmos chegam muito misturados ou 

contaminados. Os rejeitos são recolhidos três (03) vezes por semana e 

encaminhados ao Aterro do CIAS em Curiúva. A Figura 290 apresenta a vista 

externa, a vista interna do barracão e o depósito de pneus. 

o Coordenadas: -23; 55; 4.03 e -50; 35; 2.38 

  

  

Figura 290: Visita ao barracão da Associação de Catadores de Sapopema. 

 Outras Informações: As informações complementares ao questionário 

foram anotadas e estão descritas a seguir. 

o Coleta Seletiva: Existe um projeto para instalação de cinco (05) a seis (06) 

recipientes estacionários para coleta de recicláveis, mas não há uma data 

prevista para isso. 
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o Área de recebimento de RCC: Já foi iniciado os encaminhamentos para 

licenciamento de uma área para recebimento de RCC. Segundo o Sr. Miguel, 

nenhum município integrante da Associação dos Municípios do Norte 

Pioneiro – AMONOP possui uma área licenciada para receber RCC. 

o Central Termelétrica: Está em fase de estudos ambientais pela Copel, a 

construção de uma central termelétrica no município, ao lado de uma mina 

de extração de carvão para substituir a mina de Figueira, a qual está próxima 

de seu esgotamento.  

o Ecopontos:  

o 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 Mães, que reúne ações de várias 

secretarias municipais. 

o Medicamentos: 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. 

o Óleos lubrificantes: O município está formalizando um PEV de óleos 

lubrificantes com uma campanha para recolhimento por uma empresa 

de Cascavel/PR (Jogue Limpo). 

o Pilhas e baterias: Atualmente não há recolhimento específico desses 

resíduos no município.  

o Pneus: São armazenados em um barracão fechado junto com a 

Associação de Catadores. 

o Lâmpadas: Não há conhecimento do depósito de armazenamento de 

lâmpadas do município. 

o Volumosos: A população reaproveita as madeiras retiradas dos 

móveis; sofás e colchões velhos que não tem destinação. Os 



  

 

397 

volumosos encontrados nas vias são recolhidos pela Prefeitura e 

levados à área de bota-fora. 

A Figura 291 a seguir apresenta o mapa com todos os locais visitados no 

município de Sapopema. 

 

Figura 291: Locais visitados no município de Sapopema. 
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A Figura 292 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Sapopema. 

 

Figura 292: Declaração de visita técnica ao município de Sapopema. 
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41. MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

Data da visita técnica 11/08/2017 

Representante(s) 

município 

Marcos José Chaves Engenheiro Ambiental 

(45) 32848847 

marcosjchaves@hotmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
Fabio Galassini e Gumercindo Brito 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014           (  X  ) PMSB Ano: 2016 

mailto:marcosjchaves@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

41.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Marechal Cândido Rondon 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Marechal Cândido Rondon 

para levantar informações a respeito da gestão dos resíduos no município. O 

diagnóstico ocorreu em dois (02) momentos, uma reunião na Secretaria de Agricultura 

e Política Ambiental para aplicação do questionário junto ao Engenheiro Ambiental 

Marcos Chaves e, posteriormente, visitas às instalações envolvidas no gerenciamento 

dos resíduos. A seguir, são detalhados os relatos das atividades desenvolvidas em 

Marechal Cândido Rondon. 

 Reunião na Secretaria de Agricultura e Política Ambiental: No início da 

manhã, a equipe do consórcio Envex-Engebio esteve reunida na Secretaria 

Municipal de Agricultura e Política Ambiental com o Engenheiro Ambiental da 

Prefeitura, Marcos Chaves, com o representante do IAP, José Fernando e com 

os representantes do Instituto das Águas do Paraná, Fabio Gallassini e 

Gumercindo Brito, conforme ilustra a Figura 293. O Engenheiro Marcos havia 

respondido o questionário, porém as perguntas foram todas repassadas para 

esclarecer dúvidas. 
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Figura 293: Reunião na Secretaria de Agricultura e Política Ambiental de Marechal 
Cândido Rondon. 

 Visita a um Ponto de Entrega Voluntária Municipal (PEV): Finalizada a 

reunião na Secretaria de Agricultura e Política Ambiental, o primeiro local 

visitado foi a área onde há um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) do município. 

Os resíduos recebidos no local são principalmente resíduos volumosos como 

armários, sofás, resíduos da construção civil de até 600 L e resíduos de poda 

gerados pela Prefeitura nos serviços de limpeza urbana. O espaço é amplo e 

abriga ainda os caminhões utilizados na coleta dos resíduos domiciliares. 

Nenhuma taxa é cobrada para a população dispor seus resíduos no local. A 

Figura 294 apresenta o PEV de Marechal Cândido Rondon e os tipos de 

resíduos recebidos no local. 
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Figura 294: Visita ao PEV de Marechal Cândido Rondon. 

 Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: Em seguida, a equipe 

visitou a Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis do município, que é 

operada pela Cooperativa de Agentes Ambientais - Cooperagir, e também 

responsável pela coleta seletiva. A cooperativa recebe um incentivo (pagamento 

por serviços ambientais - PSA) de acordo com a quantidade de material triado, 

no valor de R$160,00/t, estabelecido em contrato. Esse contrato viabilizou o 

pagamento de uma dívida de R$ 600.000, cujo valor implicaria no fechamento 

da unidade. Ainda, alguns materiais com valor de mercado muito baixo 

passaram a valer mais com o PSA, viabilizando a triagem. A Prefeitura fornece o 

caminhão, o barracão, a moega, o trator e a esteira para a cooperativa. Foram 

construídas novas instalações recentemente, porém os catadores não 

conseguem utilizar o novo barracão, pois a esteira está disposta no galpão 

antigo. Uma nova esteira já foi comprada, entretanto, ainda não foi entregue. A 

cooperativa tem um problema com a grande quantidade de rejeitos 



  

 

403 

armazenados na unidade. São materiais recicláveis que não foram triados e 

perderam valor devido à umidade; no momento estão armazenados a céu 

aberto. A Figura 295 apresenta a unidade de triagem de materiais recicláveis 

operado pela Cooperagir, a esteira utilizada na realização do trabalho, a área 

onde são dispostos os rejeitos e os big bags. 

  

  

Figura 295: Visita à Unidade de Triagem da Cooperagir. 

 Visita ao Aterro Sanitário Municipal: No final da manhã, a equipe visitou o 

Aterro Sanitário Municipal, cuja operação foi recentemente transferida para a 

empresa Inova Ambiental. Segundo a Prefeitura, houve redução de 50% dos 

custos após terceirizar o serviço, uma vez que definiu em contrato que o valor 

repassado à empresa seria fixo, sem depender da quantidade disposta. Além 

disso, a licitação exigia que a mesma empresa que operasse o Aterro Sanitário 

realizasse a coleta dos resíduos domiciliares. Atualmente quatro (04) 

trabalhadores atuam no local, que possui balança, lagoas de armazenamento de 
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chorume e sistema de recirculação, além de possuir cerca no entorno. A licença 

do local está em processo de renovação e sua previsão de encerramento é em 

2030. A Figura 296 apresenta o portão de acesso do aterro sanitário municipal, a 

máquina escavadeira utilizada, a área de disposição de resíduos e a lagoa de 

armazenamento de chorume. 

  

  

Figura 296: Visita ao Aterro Sanitário Municipal de Marechal Cândido Rondon. 

A Figura 297 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Marechal Cândido Randon. 
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Figura 297: Locais visitados no município de Marechal Cândido Rondon. 

A Figura 298 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Marechal Cândido Rondon. 
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Figura 298: Declaração de visita técnica ao município de Marechal Cândido Rondon. 
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42. MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA 

Data da visita técnica 10/08/2017 

Representante(s) 

município 

Daylle Fabrícia Ratti Secretaria de Meio Ambiente 

fabriciaratti@hotmail.com 

Osmar Ratti Secretário de Meio Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X  ) Sim          (     ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014           (  X  ) PMSB Ano: - 
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42.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Ortigueira 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria de 

Meio Ambiente com os seus representantes e após a reunião visitou o barracão de 

estoque de pneus inservíveis, o antigo lixão em área de reflorestamento, a área de 

disposição inadequada de resíduos sólidos, o barracão de triagem de recicláveis e um 

antigo aterro de RCC. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das 

visitas realizadas nas áreas do município de Ortigueira. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Ortigueira: No 

período matutino a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Secretaria de 

Turismo e Meio Ambiente, com os técnicos representantes, conforme ilustra a 

Figura 299. O questionário foi apresentado aos representantes do município e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. As 

informações que não puderam ser obtidas no momento da reunião foram 

verificadas ao final das visitas a campo.  

  

Figura 299: Reunião na Prefeitura Municipal de Ortigueira. 

 Barracão de Estoque de Pneus Inservíveis: A equipe do Consórcio Envex-

Engebio iniciou as visitas em um galpão, localizado na zona rural do município, 

onde são armazenados os pneus inservíveis da prefeitura e das borracharias até 

o recolhimento pela empresa especializada. O local possui estrutura deteriorada, 

é coberto, porém, de livre acesso, pois não há portão nem controle de 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 
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de pneus recolhidos anualmente seja de 150 t, que são destinados à empresa 

Xibiu. A Figura 300 ilustra a área de armazenamento de pneus do município de 

Ortigueira. 

  

Figura 300: Visita ao barracão de armazenagem de pneus inservíveis. 

 Antigo Lixão – Área de Reflorestamento: A equipe técnica do PERS/PR 

visitou uma das três (03) áreas de antigos lixões no município de Ortigueira. O 

local foi encerrado para a disposição irregular de resíduos na década de 1990. 

Atualmente, é utilizada como área de reflorestamento de madeira para 

fabricação de papel e celulose da empresa Klabin. No dia da visita foram 

visualizados vestígios de lixo da época de operação do lixão, devido à 

movimentação de terra para o corte e a retirada da madeira, realizada dias 

antes. A Figura 301 ilustra a área do antigo lixão e atual área de reflorestamento 

da Klabin. 
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Figura 301: Visita à área do antigo lixão, hoje usada como reflorestamento. 

 Área de disposição inadequada de resíduos/Área de Resíduos 

Verdes/Bota-fora: A equipe do consórcio Envex-Engebio visitou a área do 

município de disposição inadequada de resíduos, que iniciou suas atividades no 

ano 2000 e possui oito (08) valas, sendo sete (07) fechadas e uma aberta e em 

operação desde novembro de 2016. Ressalta-se que o Relatório da Situação da 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná elaborado 

pelo IAP (2017), classifica a área como aterro controlado. Não há sistema de 

geomembranas de proteção do solo e cada vala possui uma caixa de chorume 

de 3 m de largura e 3 m de comprimento, além de contar com sistema de 

captação de gases com respiros feitos de canos de PVC. O município de 

Ortigueira faz parte do Consórcio Caminhos do Tibagi, o qual possui projeto de 

construir um novo aterro sanitário intermunicipal em Imbaú. Dessa forma, a atual 

área de disposição de resíduos findará suas atividades quando o novo aterro 

estiver pronto. Além disso, o projeto de encerramento da área já está incluso no 

projeto do Consórcio. Em área anexa ao aterro, há um local onde são 

depositados resíduos de poda, galhos, folhas e, esses resíduos verdes são 

misturados, triturados e utilizados como composto orgânico na manutenção de 

serviços de jardinagem nos logradouros públicos. Anexo ao aterro há, também, 

uma área de bota-fora onde são depositados materiais de diversos tipos, como 

entulhos, plásticos, peças de roupas, sem qualquer segregação. Apenas a 

madeira oriunda de móveis é separada e destinada a reaproveitamento em 

madeireiras. A Figura 302 apresenta a área de disposição de resíduos sólidos 
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urbanos de Ortigueira, a área de disposição de resíduos verdes e a área de 

disposição de resíduos da construção civil. 

  

  

Figura 302: Visita à área de disposição de resíduos sólidos urbanos, a área de resíduos 
verdes e a área de bota-fora. 

 Barracão de Triagem de Recicláveis: A equipe do Consórcio-Consultor visitou 

o barracão de triagem de materiais recicláveis da Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Ortigueira – ACATORGA. O barracão foi construído e 

equipado pela empresa Klabin e os novos equipamentos (esteira, prensas, 

elevador, paleteira e carrinhos) só serão entregues quando a associação estiver 

formalizada. O material que chega da coleta seletiva é acondicionado em local 

aberto sem qualquer cobertura e proteção; a triagem é feita no próprio local de 

descarregamento. Apenas 35% a 40% do material que chega é reaproveitado. 

De acordo com informações do Osmar Ratti, não havia muito interesse por parte 

dos catadores em organizar a associação, tampouco mudar a forma de trabalho, 

pois a renda dos associados é menor do que a renda dos catadores autônomos. 
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Não foi possível obter informações sobre renda mensal e tampouco valores 

obtidos com a comercialização dos materiais, pois a responsável não estava 

presente no momento da visita. A Figura 303 apresenta a vista externa do 

barracão da associação ACATORGA, a disposição de resíduos a céu aberto, a 

prensa da associação e fardos de materiais recicláveis. 

  

  

Figura 303: Visita ao barracão de triagem da ACATORGA. 

 Antigo Bota-fora de RCC: A equipe do consórcio Envex-Engebio visitou o 

antigo bota-fora de RCC, localizado em uma área particular que, por muitos 

anos, foi utilizada para aterramento. Atualmente, a área ainda recebe alguns 

entulhos e solo retirado das obras de duplicação da rodovia BR-376 e da obra 

de revitalização de uma área degradada na área urbana. A área é ilustrada na 

Figura 304. 
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Figura 304: Visita ao aterro de RCC do município de Ortigueira. 

 Outras Informações: A Coleta Seletiva foi implantada em 2016 em sete (07) 

bairros da área urbana: Jardim Kovaleski, São Jorge, São José, Vila Godoi, Vila 

Guarapuava, Jardim Itália e no Centro. O município irá receber um caminhão do 

tipo gaiola, por doação da empresa Klabin, e um caminhão por convênio, com o 

Instituto das Águas. 

A Prefeitura realizava o recolhimento de RCC, mas desde 2015 não realiza mais 

esse serviço. Há uma empresa que faz a destinação em uma área de bota-fora 

não licenciada. Por alguns anos, uma pedreira particular foi utilizada para 

aterramento com RCC para fins de recuperação. 

Há uma parceria com a Secretaria de Saúde para recolhimento de resíduos 

veterinários. A Secretaria de Agricultura e lojas agropecuárias recebem esses 

resíduos. A Secretaria de Agricultura envia uma máquina retroescavadeira para 

enterro de animais com doenças graves como tuberculose, brucelose, entre 

outras. 

O município está formalizando um PEV de óleos lubrificantes com uma 

campanha para recolhimento por uma empresa de Cascavel/PR (Jogue Limpo). 

As lâmpadas são estocadas em um barracão da Prefeitura e não há um número 

estimado da quantidade existente. 
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A Figura 305 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Ortigueira. 

 

Figura 305: Locais visitados no município de Ortigueira. 

  



  

 

415 

A Figura 306 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Ortigueira. 

 

Figura 306: Declaração de visita técnica ao município de Ortigueira. 
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43. MUNICÍPIO DE GUAÍRA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUAÍRA 

Data da visita técnica 14/08/2017 

Representante(s) 

município 

Luiz Vieira da Silva Assistente Administrativo 

(44) 3642-0010 

luizvieira@guaira.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
José Fernando Bertol 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:            (  X  ) PMSB Ano: - 

mailto:luizvieira@guaira.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUAÍRA 

 

43.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Guaíra 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Guaíra para coletar 

informações sobre a gestão dos resíduos no município. O diagnóstico ocorreu em dois 

(02) momentos, uma reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para 

aplicação do questionário junto às autoridades competentes e, posteriormente, visitas 

às instalações envolvidas no gerenciamento dos resíduos no município. A seguir são 

apresentados os relatos das atividades realizadas em Guaíra. 

 Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: No início da manhã, 

a equipe do consórcio Envex-Engebio esteve reunida no Centro Administrativo 

Municipal, onde está localizada a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A 

equipe foi recepcionada pelo Assistente Administrativo Luiz Vieira, funcionário 

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Também participaram da reunião 

o Secretário de Infraestrutura, Marcos Luiz, o Secretário de Saúde, Marcos 

Rigolon, o representante do IAP, Luís Fernando e a funcionária da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, Aline Souza. O Prefeito, Heraldo Trento, participou 

brevemente da reunião ao recepcionar a equipe. A Figura 307 ilustra a reunião 

realizada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Guaíra. 
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Figura 307: Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

 Aterro Sanitário Municipal: A primeira instalação visitada foi o Aterro Sanitário 

Municipal. O local é administrado e operado pela própria Prefeitura e a 

responsabilidade é da Secretaria de Infraestrutura e da Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente. O aterro recebe cerca de 30 t/dia de resíduos e tem previsão 

de encerramento em 2027. O local conta com três (03) funcionários fixos que 

realizam a cobertura diária dos resíduos. A área possui cerca no entorno e 

possui licença ambiental. A operação do aterro é bem realizada pela Prefeitura. 

Entretanto, há presença de catadores, mesmo com o cobrimento diário dos 

resíduos. A Figura 308 ilustra a área de disposição de resíduos do aterro 

sanitário de Guaíra. 
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Figura 308: Visita ao Aterro Sanitário Municipal de Guaíra. 

 Pontos de Entrega Voluntária: O município conta com quarenta (40) Pontos de 

Entrega Voluntária – PEV, denominados Ecopontos – Ponto de Descarte e Transbordo 

de Resíduos da Construção Civil (entulho). Esses Ecopontos recebem pequenas 

quantidades de entulho, móveis velhos e restos de madeira, resíduos de jardinagem, 

podas e galhos de árvores e materiais recicláveis, entre outros, conforme ilustra a 

Figura 309. A disposição de materiais no local é gratuita, entretanto não pode 

ultrapassar 1 m³ de resíduo por cidadão. O local é amplo, conta com uma placa 

informativa com os resíduos que podem ser dispostos no local, há cerca no entorno, 

mas não há vigilância, o que facilita a atividade de catadores autônomos e a disposição 

inadequada de resíduos pelos moradores. A Prefeitura pretende colocar um funcionário 

no local para evitar esses problemas.  
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Figura 309: Visita a um dos PEV do município de Guaíra. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: No início da tarde, a equipe 

visitou a Unidade de Triagem de Guaíra, operada pela Associação de Catadores 

de Guaíra - ACG. Fundada em 2012, a ACG conta com treze (13) catadores e 

também é responsável pela coleta dos resíduos recicláveis do município, que é 

realizada com um caminhão-baú emprestado. A Prefeitura paga à Associação 

R$150,00/t de resíduo comercializado, que é utilizado para a manutenção do 

barracão. O local possui 270 m² e é equipado com duas (02) prensas. Não há 

mesa e tampouco esteira para realização do trabalho; toda a separação de 

materiais é realizada no chão. Um barracão, maior, está em construção e tem 

previsão de entrega para dezembro de 2017. A ACG comercializa 

aproximadamente 30 t/mês de resíduos com aparistas e sucateiros. A Figura 

310 ilustra o caminhão utilizado na coleta de recicláveis, a vista externa, a vista 

interna do barracão da ACG e uma das prensas da associação. 
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Figura 310: Visita à Unidade de Triagem operada pela Associação de Catadores de 
Guaíra – ACG. 

 Área de Bota-fora da Prefeitura: Por fim, a equipe visitou o local onde a 

Prefeitura dispõe os RCC e os resíduos de serviços de poda. A área é ampla, 

cercada, mas não possui vigilância. É permitido aos moradores disporem seus 

resíduos particulares no local de forma gratuita. Foi observada a presença de 

resíduos domiciliares, que são enterrados em uma vala sem impermeabilização. 

A Prefeitura tenta, desde 2014, licenciar o local junto ao IAP para a disposição 

de RCC; a responsável pela operação do local é a própria Prefeitura, por 

intermédio da Secretaria de Infraestrutura. A Figura 311 ilustra a disposição de 

resíduos na área e apresenta o caminhão utilizado na coleta e transporte desses 

resíduos. 
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Figura 311: Área de Bota-Fora de RCC de Guaíra. 
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A Figura 312 a seguir apresenta o mapa com todos os locais visitados no 

município de Guaíra. 

 

Figura 312: Locais visitados no município de Guaíra. 
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A Figura 313 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Guaíra. 

 

Figura 313: Declaração de visita técnica ao município de Guaíra. 
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44. MUNICÍPIO DE CANDÓI 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CANDÓI 

Data da visita técnica 14/08/2017 

Representante(s) 

município 

Alline Hlatki Perazzolo Técnica Ambiental 

(42) 3638-8045 

alline.ambiente@candoi.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Fernanda Muzzolon Padilha 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim            (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2011           (  X  ) PMSB Ano: 2015 
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44.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Candói 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Turismo e Meio Ambiente, reunida com os técnicos municipais e, em 

seguida, visitou o espaço destinado à futura unidade de triagem de recicláveis do 

município, o antigo lixão onde também está localizada a estação de transbordo e o 

aterro utilizado para disposição de resíduos de construção civil, de capinas, de podas e 

de resíduos volumosos. Segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas às áreas do município de Candói. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Pela parte da manhã a 

representante da equipe do Consórcio EnvEx - Engebio esteve na Secretaria 

Municipal de Turismo e Meio Ambiente do município de Candói com três (03) 

representantes da Prefeitura: Alline, Eliza e Tiago, conforme ilustra a Figura 314. 

O questionário desenvolvido para o estudo foi apresentado e respondido de 

acordo com o conhecimento disponível no momento da visita e as demais 

informações serão disponibilizadas por e-mail à equipe do Consórcio-Consultor. 

 

Figura 314: Reunião na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Candói. 

 Unidade de Triagem: Após a reunião foi realizada visita à futura unidade de 

triagem de recicláveis construída pela Prefeitura Municipal, que será utilizada 

pela associação de catadores, a qual está em processo final de formalização. 

Atualmente, a coleta seletiva é realizada pelos catadores que após a triagem do 

material em casa, o comercializam diretamente com o comprador. Está prevista, 

após a formalização da associação, a cessão de nove (09) carrinhos para coleta 

e será realizada a concessão da unidade. A triagem deverá ser realizada na 
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unidade que contará com a esteira, a prensa, a balança, o moedor de vidro e de 

isopor e dois (02) carrinhos de carga. A Figura 315 apresenta a vista externa e a 

vista interna da unidade de triagem do município de Candói. 

  

  

Figura 315: Unidade de Triagem de Candói. 

 Antigo Lixão: A equipe do Consórcio EnvEx - Engebio também visitou o antigo 

lixão do município. O local foi construído como “aterro controlado” e contava com 

espaço para triagem de materiais recicláveis, porém foi operado de forma 

errada. O local é cercado, conta com cerca viva e após o encerramento das 

atividades o lixo depositado foi coberto; a vegetação já cresceu no local, 

conforme ilustra a Figura 316.  
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Figura 316: Visita ao antigo lixão de Candói. 

 Estação de Transbordo: A estação de transbordo (Figura 317) é utilizada para 

recebimento de resíduos sólidos domiciliares que, posteriormente, serão 

encaminhados ao aterro sanitário da empresa Sabiá Ecológico, localizado no 

município de Nova Esperança do Sudoeste. A estação foi construída anexa ao 

antigo lixão e possui licença ambiental sob o nº 127644 – R1.  

  

Figura 317: Estação de Transbordo de Candói. 

 Aterro de RCC: O local utilizado para aterramento de RCC é uma antiga 

cascalheira do município que está em processo de licenciamento ambiental, 

para utilização como aterro classe II B. Atualmente é realizada a destinação de 

RCC, de resíduos volumosos e de resíduos de poda. A Figura 318 apresenta a 

área do aterro de RCC do município de Candói. 
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Figura 318: Aterro de RCC do município de Candói. 
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A Figura 319 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Candói. 

  

Figura 319: Locais visitados no município de Candói. 
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A Figura 320 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Candói. 

 

Figura 320: Declaração de visita técnica ao município de Candói. 
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45. MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU 

Data da visita técnica 01/09/2017 

Representante(s) 

município 

Emerson Adolfo Kirst Secretaria de Meio Ambiente 

meioambiente.pmri@gmail.com 

Suzana Andria Prefeitura Municipal 

João Adriano P. dos Santos Secretaria de Meio Ambiente 

João Fernandes Felix Secretaria de Planejamento 

Tercilia Silveira Prefeitura Municipal 

Débora Oliveira Prefeitura Municipal 

Mauro Antonio Chem Prefeitura Municipal 

Claudete Aparecida Prefeitura Municipal 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
Sylfarner Pimpão 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

mailto:meioambiente.pmri@gmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X  ) Sim          (     ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2008           (     ) PMSB Ano:  

45.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Reserva do Iguaçu 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Biblioteca 

Municipal de Reserva do Iguaçu, com os representantes das Secretarias Municipais de: 

Agricultura e Meio Ambiente, Planejamento e de Saúde e da SEMA. Após a reunião, 

visitou-se o barracão de triagem da associação de catadores, uma área de bota-fora 

nos fundos da associação de catadores, a área de disposição inadequada de resíduos 

sólidos e o antigo lixão. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das 

visitas realizadas nas áreas do município de Reserva do Iguaçu. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Reserva do 

Iguaçu: No período matutino, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na 

Biblioteca Municipal com os representantes da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Saúde, além de um 

representante da SEMA. O questionário foi apresentado aos representantes do 

município e foi preenchido de acordo com o conhecimento disponível no 

momento da visita. As demais informações ficaram de ser encaminhadas via e-

mail à equipe do Consórcio-Consultor. A Figura 321 ilustra a reunião realizada 

na biblioteca municipal de Reserva do Iguaçu. 
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Figura 321: Reunião na Biblioteca Municipal de Reserva do Iguaçu. 

 Associação de Catadores: A equipe do Consórcio Envex-Engebio iniciou as 

visitas na unidade de triagem de recicláveis da Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Reserva do Iguaçu – COOPAFI. O barracão é cedido 

pela Prefeitura e não está em boas condições Os materiais chegam em big bags 

ao barracão, são triados em duas (02) mesas, uma delas de madeira, construída 

pelos próprios cooperados. Há muitos materiais espalhados pelo piso. O 

material separado é vendido para um comerciante (atravessador) de Candói. 

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, que liga os municípios de Reserva do Iguaçu 

e Pinhão, e não foi autorizada pela Prefeitura depositar os materiais no local. No 

mesmo lugar, há grande quantidade de eletrônicos empilhados. A Figura 322 

apresenta a vista interna da unidade de triagem de recicláveis da COOPAFI, na 

qual é possível observar big bags e fardos de materiais recicláveis, além de 

apresentar uma área externa ao barracão, onde há disposição inadequada de 

resíduos. 
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Figura 322: Visita à Cooperativa COOPAFI de Reserva do Iguaçu. 

 Bota-fora: A equipe do PERS/PR visitou o local de destinação de resíduos 

verdes, localizado nos fundos do barracão da cooperativa. Na área, foram 

encontradas folhas, galhos, entulhos e muitos vestígios de queimadas, conforme 

ilustra a Figura 323. Nos fundos do terreno foi encontrada uma pequena vala 

com resíduos de madeira, isopor, plásticos, calçados, tecidos e espumas 

depositados pelos munícipes.  
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Figura 323: Visita à área de bota-fora atrás da cooperativa. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos: A equipe do consórcio 

Envex-Engebio também visitou a área de disposição inadequada de resíduos 

sólidos, que iniciou suas atividades em dezembro de 2011. Ressalta-se que o 

IAP em seu Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Estado do Paraná (2017) classifica a área como aterro controlado. 

No início da operação havia uma vala com geomembrana e sistemas de gases e 

chorume; após seu encerramento, os resíduos passaram a ser depositados ao 

lado, a qual é revestida de geomembrana, e está recebendo resíduos há 

aproximadamente dois (02) meses.  

Uma outra vala está em construção para depositar os resíduos, também com 

geomembrana e sistemas de gases e chorume. A antiga licença venceu em 26 

de dezembro de 2014 e está em processo de renovação. 

O aterro possui três (03) poços de monitoramento de águas subterrâneas, dois 

(02) no fundo da área e um acima do aterro, construído pela Copel. Na nova 

vala serão dez (10) pontos de saída de chorume e seis (06) de gases. A Copel 

fará a doação de 1.000 m2 de grama para cobertura dos taludes. A Figura 324 

apresenta a área de disposição inadequada de resíduos do município de 

Reserva do Iguaçu. 
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Figura 324: Visita à área de disposição inadequada de resíduos de Reserva do Iguaçu. 

 Antigo Lixão: A equipe do consórcio Envex-Engebio visitou o antigo lixão, local 

de disposição de resíduos do município até 2012, encerrado por exigência do 

Ministério Público, em 2011. A área é de difícil acesso, localiza-se próximo a 

uma rede de alta tensão e está coberta por vegetação, conforme ilustra a Figura 

325. 
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Figura 325: Visita à área do antigo lixão de Reserva do Iguaçu. 

 Outras Informações: Em 2016 o município tentou formalizar uma associação 

de catadores, entretanto não houve um número mínimo de interessados para 

formação da diretoria e, também, não havia interesse dos catadores autônomos 

na formalização. 

Com relação à legislação municipal, o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

aprovou uma resolução proibindo a coleta de materiais recicláveis por catadores 

autônomos; entretanto, a resolução não foi transformada em lei e não está em 

vigor.  
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A Figura 326 a seguir apresenta o mapa com todos os locais visitados no 

município de Reserva do Iguaçu. 

 

Figura 326: Locais visitados no município de Reserva do Iguaçu. 
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A Figura 327 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Reserva do Iguaçu. 

 

Figura 327: Declaração de visita técnica ao município de Reserva do Iguaçu.  
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46. MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL 

Data da visita técnica 15/08/2017 

Representante(s) 

município 

Solange Masqueti Diretora de Meio Ambiente 

solmasqueti@outlook.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
_ 

Preenchimento do 

SNIS 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (   ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2015           (  X  ) PMSB Ano: 2015 

  

mailto:solmasqueti@outlook.com
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46.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Brasilândia do Sul 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Brasilândia do Sul para 

levantamento de informações sobre a gestão dos resíduos sólidos no município. O 

diagnóstico foi realizado inteiramente na parte da manhã e ocorreu em dois (02) 

momentos, uma reunião na Prefeitura Municipal para aplicação do questionário às 

autoridades competentes e, posteriormente, visitas às instalações envolvidas no 

gerenciamento dos resíduos. A seguir, seguem os relatos das atividades desenvolvidas 

em Brasilândia do Sul. 

 Reunião na Prefeitura Municipal: No início da manhã, a equipe do Consórcio 

Envex-Engebio esteve reunida na Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul. A 

equipe foi recepcionada pela Diretora de Meio Ambiente, Solange Masqueti, 

funcionária da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária. Também 

participaram da reunião representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria 

de Educação, da Secretaria de Obras e do Departamento Jurídico Municipal. O 

questionário foi apresentado aos representantes do município e preenchido de 

acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 328 

ilustra a reunião realizada na Prefeitura do município de Brasilândia do Sul. 

 

Figura 328: Reunião na Prefeitura de Brasilândia do Sul. 

 Visita à Unidade de Saúde: Finalizada a reunião na Prefeitura, a equipe visitou 

a Unidade de Saúde Municipal para coletar algumas informações junto à 

Vigilância de Saúde. Foram obtidos os dados quantitativos relativos à coleta de 

resíduos de serviços de saúde do município, realizada pela empresa terceirizada 

Bio Access, com sede em Cianorte. Os resíduos dos estabelecimentos privados 
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de prestação de serviços de saúde são coletados pela mesma empresa. Foi 

realizada visita no local de armazenamento temporário dos RSS para posterior 

coleta da Bio Access. Os recipientes utilizados para armazenamento dos 

resíduos são adequados para tal finalidade. A Figura 329 apresenta a vista 

externa da unidade de saúde visitada, a área de serviço e a forma de 

armazenamento de RSS e os participantes da visita. 

  

  

Figura 329: Visita à Unidade de Saúde de Brasilândia do Sul. 

 Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: A unidade de triagem 

de materiais recicláveis é operada pela Associação de Catadores de Brasilândia 

do Sul – ACABRAS. O local foi destruído por um incêndio criminoso no final de 

2016; os associados reestruturaram o local com auxílio da Prefeitura. Segundo 

os catadores, o incêndio destruiu a maior carga de recicláveis até então 

armazenada, com valor estimado de R$ 7.000. Atualmente, a unidade opera 

num pequeno barracão que não foi afetado pelo fogo, enquanto a Prefeitura 
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finaliza a construção de um barracão maior no mesmo terreno. O material é 

triado em uma mesa e a Associação utiliza uma prensa emprestada e foi 

informado que a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária já se 

candidatou junto ao Instituto das Águas do Paraná, para receber novos 

equipamentos. Após o incêndio, a Prefeitura colocou um vigilante para cuidar do 

local. A Figura 330 apresenta a unidade de triagem operada pela associação 

ACABRAS, na qual é possível observar o barracão que está em utilização, o 

barracão em construção, big bags e a prensa emprestada. 

  

  

Figura 330: Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis. 

 Área de disposição inadequada de resíduos sólidos: No fim da manhã, a 

equipe visitou a área de disposição de resíduos de Brasilândia do Sul, operado 

pela Prefeitura e de responsabilidade da Secretaria de Obras e da Secretaria de 

Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária. Afastado cerca de 05 km da cidade, o 

local é licenciado pelo IAP, como aterro sanitário, entretanto, no Relatório da 
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Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no estado do Paraná 

(2017) está classificado como lixão. A área possui cerca no entorno, mas não há 

vigilância; não há trabalhadores fixos no local e a manutenção da área é 

realizada uma vez por semana. O local não está operando conforme as 

especificações mínimas de um aterro sanitário; existem áreas de muito acúmulo 

de água e de chorume e resíduos fora da vala construída. Na primeira semana 

de agosto, a Prefeitura iniciou um novo programa de coleta seletiva. Ainda não 

foi realizado o levantamento dos dados quantitativos referentes à coleta de 

resíduos. O local possui uma lagoa de chorume e tem previsão de encerramento 

para 2027. A Figura 331 apresenta o portão de acesso, a área de disposição de 

resíduos e a lagoa de chorume. 

  

  

Figura 331: Visita a área de disposição de resíduos de Brasilândia do Sul. 
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 Outras informações: O município colocou um associado para trabalhar na 

coleta seletiva, pois havia a suspeita de que funcionários da Prefeitura poderiam 

estar desviando materiais recicláveis coletados. 

Os termos de referência para compra de lâmpadas para o município já estão 

sendo publicados com item referente ao cumprimento da logística reversa. No 

novo programa de coleta seletiva (Figura 332) está prevista a cobrança pela 

coleta de RCC pela Prefeitura. 

 

Figura 332: Novo Programa de Coleta Seletiva desenvolvido em Brasilândia do Sul. 
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A Figura 333 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Brasilândia do Sul. 

 

Figura 333: Locais visitados no município de Brasilândia do Sul. 
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A Figura 334 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Brasilândia do Sul. 

 

Figura 334: Declaração de visita técnica ao município de Brasilândia do Sul. 



  

 

449 

47. MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Data da visita técnica 10/08/2017 

Representante(s) 

município 

Celso Alves de Araújo Secretário de Meio Ambiente 

semagmambiente@guarapuava.pr.gov.br 

Paulo Dirceu Rosa de Souza Secretaria de Planejamento 

Vanderley B. Andrade 

ADDCS – Associação dos 

Distribuidores de Defensivos 

Agrícolas do Centro-Sul do Paraná 

Vilson S. Batista 
SURG – Companhia de Serviços 

Públicos de Guarapuava 

Tiago Brauoski 
Secretaria de Viação, Obras e 

Serviços Urbanos - SVOSU 

Letícia Todeschini Secretaria de Meio Ambiente 

Fernandha França Secretaria de Educação e Cultura 

Irene Izabel Kuaczynski Secretaria de Educação e Cultura 

João Edson de Lima 
Secretaria de Viação, Obras e 

Serviços Urbanos - SVOSU 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 

Thiago Bana Schuba, Guilherme Miola de Castro e Fernanda 

Muzzolon 

Representante do 

Comitê Diretor 
Sylfarner Pimpão – Chefe Regional SEMA Guarapuava 

mailto:semagmambiente@guarapuava.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014           (  X  ) PMSB Ano: 2012 

47.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Guarapuava 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria de 

Meio Ambiente, com os representantes das Secretarias de: Meio Ambiente, Agricultura, 

Educação e Cultura, Planejamento, Viação, Obras e Serviços Públicos, da Companhia 

de Serviços Urbanos – SURG e da SEMA. Após a reunião, foram visitados os 

seguintes locais: a cooperativa de recicláveis ReciclaSol, o aterro sanitário, o antigo 

lixão, o Aterro Industrial da Cetric, e a Associação dos Distribuidores de Defensivos 

Agrícolas do Centro-Sul do Paraná - ADDCS. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas do município de Guarapuava/PR. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Guarapuava: No 

período matutino a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Secretaria de Meio 

Ambiente com vários representantes do município, conforme ilustra a Figura 

335. O questionário foi apresentado aos representantes do município e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita.  
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Figura 335: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Guarapuava. 

 Cooperativa de Recicláveis ReciclaSol: A equipe do Consórcio Envex-

Engebio iniciou as visitas técnicas em uma cooperativa de triagem de materiais 

recicláveis, a ReciclaSol, localizada no perímetro urbano do município. A 

estrutura física do barracão não está em boas condições e há muitos materiais 

espalhados em toda a área. O material reciclável que chega à cooperativa é 

oriundo do programa de coleta seletiva implantado no município, entretanto, a 

cooperativa ainda recolhe materiais nas casas dos catadores. No local, 

trabalham entre vinte e cinco (25) a trinta e cinco (35) pessoas, que realizam a 

triagem dos resíduos recicláveis (papel, papelão, Tetrapak e PET). A 

cooperativa possui quatro (04) mesas e quatro (04) prensas; duas (02) 

destinadas à prensagem de papelão e duas (02) destinadas à prensagem de 

plástico. A cooperativa é gerenciada por três (03) pessoas, sendo um gestor e 

dois (02) membros da diretoria. O valor médio arrecadado com a 

comercialização, segundo informações dos gestores da cooperativa, é de R$ 

100.000/mês. A Figura 336 apresenta o portão de acesso, a vista externa e a 

interna da unidade de triagem de recicláveis da ReciclaSol, na qual é possível 

observar a presença de big bags e de resíduos fora da área coberta e catadores 

trabalhando no local. 
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Figura 336: Visita à cooperativa ReciclaSol no município de Guarapuava. 

 Aterro Sanitário/Antigo Lixão: A equipe técnica do PERS/PR visitou também a 

área do aterro sanitário, localizado no Distrito Industrial de Guarapuava e 

próximo ao aeroporto. O aterro iniciou sua operação em 2011 e o encerramento 

está previsto para 2022 ou 2023. O aterro já possui duas (02) células encerradas 

e uma em operação com previsão de encerramento no final de 2017; 

aproximadamente 60% da capacidade instalada do aterro já está ocupada. 

Segundo o responsável técnico do aterro, Cleverson, existe um grande problema 

quanto à disponibilidade de terra para cobertura do aterro, que é feita a cada 

dois (02) ou três (03) dias. Anexo ao aterro sanitário existe um antigo lixão, que 

operou entre 1970 e 2011. A área está sendo coberta por terra retirada da 

duplicação da BR-277, com a presença de vegetação rasteira e pequenos 

arbustos. Foi apresentado um PRAD para o IAP e o mesmo não foi executado 

em sua integralidade. Também, foi feito um retaludamento para reestabilizar o 

lixo disposto no local, plantio de gramíneas e monitoramento de águas 
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subterrâneas e superficiais, a jusante e a montante. A Figura 337 apresenta o 

portão de acesso à área onde localiza-se o aterro sanitário e o antigo lixão de 

Guarapuava, a área de disposição de resíduos, uma lagoa de tratamento de 

chorume e a área do antigo lixão. 

  

  

Figura 337: Visita ao aterro sanitário e ao antigo lixão de Guarapuava. 

 Aterro Industrial Privado da CETRIC: Próximo ao aterro sanitário há um aterro 

industrial, operado pela empresa CETRIC. O local recebe resíduos industriais de 

Classe II, como lodo de empresas e resíduos agroindustrias. O sistema de 

tratamento de efluentes é composto por dois (02) tanques de 40 m3 cada, utiliza-

se tratamento físicoquímico, com emprego de um produto químico orgânico a 

base de eucalipto para retirada de odor e há recirculação do efluente. O lodo da 

ETE é secado, armazenado em um contêiner e encaminhado para o aterro 

industrial de Classe I da própria CETRIC, localizado em Chapecó/SC. A área do 

aterro é de aproximadamente quatro (04) alqueires e possui duas (02) células; 
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uma já encerrada e outra em operação. A Figura 338 ilustra o aterro industrial da 

CETRIC, localizado em Guarapuava. 

  

Figura 338: Visita ao aterro de resíduos industriais da CETRIC. 

 Unidade de Recebimento de Agroquímicos da ADDCS: A equipe do 

consórcio Envex-Engebio visitou a unidade de recebimento de embalagens de 

agroquímicos da Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas do 

Centro-Sul do Paraná – ADDCS. A associação faz trabalhos de conscientização, 

por meio de reuniões com orientação e capacitação dos agricultores nas 

comunidades mais distantes. O local recebe diariamente 8.000 embalagens e 

são processadas de 65 a 70 t/mês. As embalagens são separadas por cor e 

tipologia, além disso, são separados papel, plásticos, tampinhas e papelão. Os 

fardos produzidos possuem largura, altura e peso padrão. As tampas são 

destinadas para uma recicladora em Taubaté/SP. A Inpev, entidade 

representativa das fabricantes de agroquímicos custeia grande parte das 

despesas com manutenção das associações, que não são para fins lucrativos, 

atendem apenas a legislação. As embalagens são enviadas para destinação 

final em empresas recicladoras da Inpev, em São Paulo e em Maringá. A Figura 

339 apresenta a vista externa e a interna da ADDCS, na qual é possível 

observar uma das prensas da associação e a área de armazenamento de 

fardos. 
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Figura 339: Visita à unidade da ADDCS em Guarapuava. 

 Outras Informações: A empresa Eficiência Ambiental, formada por um 

consórcio entre um empresário de Guarapuava e a empresa Atitude 

Ambiental está em fase de licenciamento para a construção de um aterro 

sanitário privado no município. Além disso, de acordo com informações dos 

técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, também existe a intenção da 

Sanepar, de construir em Guarapuava, um aterro sanitário que possa atender 

a regioão, com a formação de um consórcio com cerca de vinte e seis (26) 

municípios da região Centro-Sul, com três (03) estações de transbordo em 

municípios-polo da região. Por outro lado, há uma tratativa da Sanepar com a 

Eficiência Ambiental, empresa proprietária do aterro privado, para ampliação 

da operação do aterro e expandir para a região toda. 
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A Figura 340 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Guarapuava. 

 

Figura 340: Locais visitados no município de Guarapuava. 
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A Figura 341 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Guarapuava. 

 

Figura 341: Declaração de visita técnica ao município de Guarapuava. 
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48. MUNICÍPIO DE UMUARAMA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA 

Data da visita técnica 16/08/2017 

Representante(s) 

município 

Valério Silva Tecnólogo em Meio Ambiente 

(44) 36214141 (Ramal 124) 

valerio@umuarama.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014           (  X  ) PMSB Ano: 2014 

  

mailto:valerio@umuarama,pr.gov.br
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48.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Umuarama 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Umuarama para levantar 

informações sobre a gestão dos resíduos no município. O diagnóstico ocorreu em dois 

(02) momentos distintos, uma reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

para aplicação do questionário junto às autoridades competentes e, posteriormente, 

visitas a locais que a equipe julgou interessantes para o diagnóstico. A seguir, seguem 

os relatos das atividades desenvolvidas em Umuarama. 

 Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: No início da manhã, 

a equipe do consórcio Envex - Engebio esteve reunida na Prefeitura Municipal 

de Umuarama, mais precisamente na Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente. A equipe foi recepcionada pelo Tecnólogo em Meio Ambiente Valério 

Silva, funcionário da Prefeitura há quinze (15) anos. O questionário foi 

apresentado ao representante do município e preenchido de acordo com o 

conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 342 ilustra a reunião 

realizada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Umuarama. 

 

Figura 342: Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Umuarama. 

 Visita ao Aterro Sanitário Municipal: O Aterro Sanitário de Umuarama é 

operado pela própria Prefeitura, sob a responsabilidade da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. Situado no km 03 da rodovia PR-480, o local é 

licenciado pelo IAP (licença 20377), possui cerca no entorno e há vigilância 24 h. 

Onze (11) trabalhadores realizam a manutenção diária do aterro sanitário, que 

tem previsão de encerramento em 2037. Atualmente, o local possui uma célula 

em operação, com vida útil estimada em mais nove (09) anos. Na área do aterro, 
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há um local específico para triagem e disposição final de resíduos da construção 

civil. Tanto os RCC gerados pela Prefeitura, quanto os de obras privadas, são 

dispostos no local sem custos. O transporte dos RCC de entes privados não é 

realizado pela Prefeitura e, ainda, o local possui uma área na qual os resíduos 

de poda são triturados, para serem entregues gratuitamente a produtores rurais. 

A Figura 343 apresenta a área de disposição de resíduos domésticos e a área 

de disposição de RCC do aterro sanitário municipal de Umuarama. 

  

  

Figura 343: Aterro Sanitário Municipal de Umuarama. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: Operado pela Cooperativa dos 

Trabalhadores e Prestadores de Serviço na Reciclagem de Resíduos Sólidos de 

Umuarama - COOPERUMA, o barracão possui uma liberação ambiental emitida 

em 2015 pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. No início da operação, 

a Prefeitura forneceu uma esteira, uma prensa e três (03) barracões e 

atualmente arca com os custos de manutenção do local. A área é ampla, conta 
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com três (03) barracões que somados totalizam uma área de aproximadamente 

2.000 m². Os equipamentos utilizados pela cooperativa são: duas (02) esteiras, 

duas (02) prensas, uma empilhadeira e uma máquina para reciclagem de 

lâmpadas (bulbox). A COOPERUMA possui vinte e três (23) trabalhadores e 

comercializa cerca de 1.560 t/ano com aparistas de Umuarama, o que permite 

uma retirada média de R$ 1.200,00/mês por cooperado. O local também possui 

um refeitório, utilizado regularmente pelos cooperados. A Figura 344 apresenta a 

vista interna da unidade de triagem de resíduos recicláveis da COOPERUMA, na 

qual é possível observar uma das prensas da associação, catadores realizando 

a separação de materiais em uma esteira, a empilhadeira da associação e a 

máquina para reciclagem de lâmpadas. 

  

  

Figura 344: Visita à Unidade de Triagem de Umuarama. 

 Centro de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos: Ainda, no mesmo 

terreno, opera a Unidade Central de Recebimento de Embalagens Vazias de 
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Agrotóxicos de Umuarama, porém essa operação é de responsabilidade da 

iniciativa privada. O local é 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 pré-lavadas para o local, onde elas são 

segregadas de acordo com suas características e devolvidas à indústria 

recicladora. Em alta temporada, o local produz cerca de trinta e cinco (35) fardos 

por dia; o peso de cada um é de 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. A Figura 345 apresenta a vista externa e a vista interna da unidade 

da ADIPA, na qual é possível observar os fardos das embalagens recebidas. 

  

  

Figura 345: Centro de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos da ADIPA. 
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 Área de Recebimento de Resíduos Volumosos: A equipe visitou uma área 

que a Prefeitura informou ser um PEV. Na vistoria, entretanto, foi possível 

observar que o local não possui cerca no entorno e tampouco possui vigilância. 

Trata-se de uma área na qual os carrinheiros dispõem resíduos volumosos para 

posterior coleta da Prefeitura. Semanalmente a Prefeitura realiza o recolhimento 

desses resíduos e leva-os ao Aterro Sanitário. Existem outras duas (02) áreas 

semelhantes a essa no município. A Figura 346 apresenta a área visitada de 

recebimento de resíduos volumosos de Umuarama. 

 

Figura 346: Área de recebimento de resíduos volumosos. 

 Outras informações: A prefeitura de Umuarama tem um projeto denominado 

“lixo que vale”, que promove a troca de materiais recicláveis por alimentos 

adquiridos direto do produtor rural. O mesmo, no momento não está em 

execução, porém, segundo informações, em breve será reativado. O programa 

foi criado em 2011 pela Prefeitura Municipal de Umuarama e era executado em 

apenas dois (02) bairros localizados na Área de Preservação Ambiental do Rio 

Piava, que abastece a cidade. Com os bons resultados alcançados, em junho de 

2013, a Prefeitura ampliou o projeto para outros quatro (04) bairros, com 

frequência semanal. Esses resíduos são pesados e o pagamento é efetuado aos 

moradores que coletaram os materiais recicláveis por meio de um dinheiro 

simbólico criado para a troca de produtos. A troca ocorre em uma feira que é 

realizada a cada quinze (15) dias com produtos alimentícios; são mais de trinta 

(30) variedades, entre hortaliças, vegetais, carnes, ovos, pães, bolachas, geleias 

e mel. O material coletado é encaminhado para a Cooperativa de Catadores de 

Recicláveis de Umuarama - COOPERUMA, que realiza os trabalhos de triagem, 
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prensagem e comercialização. Parte dos recursos gerados com a venda do 

material é destinada à Cooperativa de Produtores Rurais de Umuarama - 

COOPERU, da qual a Prefeitura adquire os alimentos. Essa iniciativa foi a forma 

que a Prefeitura encontrou para motivar os consumidores a separar o material, 

fomentar a economia das pequenas propriedades rurais e, ainda, gerar renda 

para os catadores de resíduos recicláveis.  
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A Figura 347 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Umuarama. 

 

Figura 347: Locais visitados no município de Umuarama. 
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A Figura 348 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Umuarama. 

 

Figura 348: Declaração de visita técnica ao município de Umuarama. 
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49. MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

Data da visita técnica 16/08/2017 

Representante(s) 

município 

André Gembarowski 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Josiane P. A. Briniak Vigilância Sanitária 

Fernanda L. Zatti Paraná Reciclados 

Odair José Amorim 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Lidio Kompinski Prefeitura Municipal 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
Sylfarner Pimpão 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:            (  X  ) PMSB Ano: 2012 

49.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Rio Azul 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Rio Azul, com os representantes das Secretarias Municipais de: 

Agricultura e Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, da representante da empresa 

responsável pela triagem e comercialização dos recicláveis e do representante da 

SEMA. Após a reunião, visitou-se o barracão de triagem privado da Paraná Reciclados, 

o antigo lixão, o antigo “aterro controlado”, a estação de transbordo e a área destinada 

para instalação de uma unidade de valorização de resíduos. A seguir, segue o relato 

das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas do município de Rio 

Azul. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de Rio Azul: No 

período matutino a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura 

Municipal, com vários representantes do município, conforme ilustra a Figura 

349. O questionário foi apresentado aos representantes e preenchido de acordo 

com o conhecimento disponível no momento da visita. 

 

Figura 349: Reunião na Prefeitura Municipal de Rio Azul. 
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 Unidade de triagem: A equipe do Consórcio Envex-Engebio iniciou as visitas na 

unidade de triagem de recicláveis da empresa Reciclados Paraná, representada 

pela sua proprietária, Fernanda. Localizado no perímetro urbano do município de 

Rio Azul, o local funciona em um barracão alugado e já está com seu espaço 

interno lotado de materiais enfardados, em big bags. No pátio externo do local 

há uma grande pilha de ferro e metais. O município não possui nenhuma 

despesa com barracão, funcionários, equipamentos e com a coleta seletiva, uma 

vez que é responsabilidade da empresa contratada. Durante a visita foi 

constatada a presença de animais no local, principalmente de galinhas. Muitos 

materiais recicláveis já enfardados estavam armazenados em local aberto, 

devido à lotação do espaço coberto, conforme ilustra a Figura 350. A empresa 

Paraná Reciclados está construindo um novo barracão em uma área própria na 

zona rural do município, devido ao atual local ser alugado e possuir estrutura 

insuficiente para as demandas. A Figura 350 apresenta a vista externa e a 

interna da unidade de triagem de recicláveis da empresa Reciclados Paraná, na 

qual é possível visualizar big bags e fardos de materiais recicláveis triados, além 

dos materiais que ainda não foram triados.  
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Figura 350: Visita à unidade de triagem de recicláveis da empresa Paraná Reciclados. 

 Antigo Lixão: A equipe do PERS/PR também visitou o antigo lixão de Rio Azul, 

utilizado como destinação final de resíduos urbanos por aproximadamente 

sessenta (60) anos, encerrado na década de noventa (90), quando se iniciou a 

operação do antigo “aterro controlado”. No local existem três (03) poços de 

monitoramento, no entanto, suas localizações são desconhecidas. Foram 

encontrados vestígios superficiais de lixo, como pneus, plásticos e peças de 

roupas, que apareceram devido o escoamento superficial de água pluvial. No 

local foi possível constatar carreiros de animais e vestígios de fezes de animais 

maiores. O local é de fácil acesso, as cercas não estão conservadas e acima do 

local do antigo lixão há um pequeno campo de futebol. Foi elaborado um Plano 

de Recuperação de Área Degradada – PRAD para o local e encaminhado como 

ofício ao IAP; entretanto não houve resposta do órgão ambiental, nem houve 

procura pelo município. A Figura 351 apresenta o campo de futebol em cima do 
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antigo lixão, a vegetação que cresceu no local e pneus dispostos 

inadequadamente na área. 

  

 

Figura 351: Visita à área do antigo lixão de Rio Azul. 

 Antigo “Aterro Controlado”: A equipe do consórcio Envex-Engebio visitou a 

área do antigo “aterro controlado” do município, operado desde o fechamento do 

antigo lixão até o ano de 2011, quando foi encerrado e implantada uma estação 

de transbordo. O local possui cerca no entorno e portão de acesso e não foi 

verificado vestígios de resíduos da época da operação; somente vestígios 

recentes de movimentação de maquinário pesado. No local também havia uma 

unidade de triagem. Há vegetação rasteira e densa nas partes baixas do terreno 

e solo descoberto na parte alta, conforme pode ser observado na Figura 352. 
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Figura 352: Visita à área do antigo “aterro controlado”. 

 Estação de Transbordo: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também 

visitou a estação de transbordo de resíduos domiciliares, operado pela empresa 

Serrana Engenharia, responsável pela coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos de Rio Azul. O local também recebe os resíduos gerados nos 

municípios vizinhos de Mallet e de Rebouças, sendo que cada um dessas 

cidades deposita uma carga diária. A estação de transbordo é dotada de dois 

(02) contêineres de 30 m3 cada, acoplados a uma carroceria de caminhão. Três 

(03) vezes por semana, os contêineres são recolhidos no local e transportados 

ao aterro sanitário da empresa, em Mafra/SC. O pátio de transbordo é 

impermeabilizado e dotado de canaletas condutoras de chorume, as quais 

conduzem por gravidade até uma caixa de armazenamento de chorume, que é 

bombeado e encaminhado ao aterro sanitário, em Mafra/SC. Todo local é 

cercado e fechado com portão e há um funcionário da empresa 

permanentemente no local. Tanto a rampa de acesso dos caminhões, quanto o 

muro de suporte da rampa, estão em reformas estruturais. A Figura 353 

apresenta a estação de transbordo da empresa Serrana Engenharia, localizada 

em Rio Azul, na qual é possível observar um dos contêineres da estação, os 

resíduos acondicionados dentro do contêiner e as canaletas condutoras de 

chorume. 
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Figura 353: Visita à estação de transbordo de Rio Azul. 

 Área da Futura Unidade de Valorização de Resíduos: Foi visitada uma área 

onde será implantada uma unidade de valorização de resíduos, na qual haverá 

um local de destinação de resíduos de construção civil, uma área para 

compostagem e uma unidade de triagem de recicláveis, coordenada pelo 

município. Segundo informações do André, o município não tem condições de 

construir a unidade, sendo assim somente será implantada quando estiverem 

disponíveis recursos estaduais e/ou federais. A Figura 354 apresenta a área 

destinada à instalação de uma unidade de triagem de recicláveis. 
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Figura 354: Visita à área da futura unidade de valorização de resíduos. 

 Áreas de Bota-fora: A equipe do PERS/PR visitou duas (02) áreas de bota-fora 

do município: uma área pequena, onde foram encontrados resíduos verdes, de 

cerâmicas e entulhos, e outra área, onde há disposição de resíduos de galhos e 

entulhos misturados com muita terra. Segundo informações dos técnicos da 

Prefeitura, a área já está reservada para habitação e a área vizinha está 

direcionada para um distrito industrial. O local está sendo limpo e já foi retirada 

uma quantidade significativa de resíduos depositados irregularmente por 

munícipes. A Prefeitura está mapeando as áreas de bota-fora para planejar um 

trabalho de conscientização da população. A Figura 355 apresenta as áreas de 

bota-fora visitadas pela equipe do Consórcio-Consultor. 
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Figura 355: Visita às áreas de bota-fora do município de Rio Azul. 

 Outras Informações: 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. 

O representante do município informou que há dificuldade para destinar roupas 

de cadáveres e madeiras de caixões. Em consulta ao IAP, foi orientado a 

encaminhar tais resíduos à estação de transbordo.  

O município cobra uma taxa para enterro de animais grandes, cedendo uma 

máquina retroescavadeira. Em relação às embalagens de agroquímicos, há uma 

parceria com as empresas de tabaco instaladas no município e a Emater, por 

meio da qual se realiza uma campanha para recolhimento de embalagens de 

agroquímicos em alguns pontos de entrega e, então, são encaminhadas para a 
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Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas do Vale do Iguaçu – 

Acodevali, em São Mateus do Sul/PR. 

A Figura 356 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Rio Azul. 

 

Figura 356: Locais visitados no município de Rio Azul. 
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A Figura 357 apresenta a declaração de visita técnica ao município de Rio Azul. 

.  

Figura 357: Declaração de visita técnica ao município de Rio Azul. 
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50. MUNICÍPIO DE CIANORTE 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CIANORTE 

Data da visita técnica 17/08/2017 

Representante(s) 

município 

Guilherme Comar Schulz Secretário de Meio Ambiente 

(44) 3631-6463 

meioambiente@cianorte.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
_ 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: -           (     ) PMSB Ano:  

mailto:meioambiente@cianorte.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CIANORTE 

 

50.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Cianorte 

A equipe técnica do PERS/PR esteve no município de Cianorte para coletar 

informações sobre a gestão de resíduos no município. O diagnóstico ocorreu em dois 

(02) momentos, uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente para aplicação do 

questionário de diagnóstico e, posteriormente, visitas às instalações envolvidas no 

gerenciamento dos resíduos. A seguir, são apresentados os relatos das atividades 

desenvolvidas em Cianorte. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente: No início da manhã, a equipe do 

consórcio Envex-Engebio esteve reunida na Secretaria de Meio Ambiente de 

Cianorte. A equipe foi recepcionada pelo Secretário de Meio Ambiente 

Guilherme Schulz e pela Bióloga Cristiane Roco, funcionária da Secretaria. 

Também participaram da reunião os representantes da Sanepar: Eva Kochem e 

Marcio Benitz; o representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Leonel 

Testa, o Vereador Silvio do Patio, o chefe da divisão de Habitação e Urbanismo 

da Secretaria de Desenvolvimento, Algacir Bortolato e a representante da 

Secretaria de Saúde, Silvia. O questionário foi apresentado aos representantes 

do município e preenchido de acordo com o conhecimento disponível no 

momento da visita. A Figura 358 ilustra a reunião realizada na Secretaria de 

Meio Ambiente de Cianorte. 
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Figura 358: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Cianorte. 

 Central de Transbordo de Resíduos Sólidos Industriais - CETRIC: Finalizada 

a reunião na Secretaria, ainda pela parte da manhã, a equipe visitou a unidade 

de transbordo de Resíduos Sólidos Industriais da empresa CETRIC. A central 

recebe resíduos industriais dos municípios de Campo Mourão, Umuarama, 

Maringá, Paranavaí e outros municípios menores da região. Nessa unidade, os 

resíduos passam por um processo de solidificação, no qual são adicionados 

aglomerantes para estabilização e, posteriormente, são enviados para 

destinação final ao Aterro Industrial da CETRIC localizado em Chapecó/SC. A 

estação recebe aproximadamente 300 m³/mês de resíduos de classe I e 300 a 

400 m³/mês de resíduos de classe II. A CETRIC cobra R$ 500,00/m3 pela coleta 

e destinação final de resíduos de classe I e R$ 280,00/m3 para resíduos de 

classe II. A Figura 359 ilustra a visita realizada à CETRIC localizada em 

Cianorte. 
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Figura 359: Visita à unidade de Cianorte da CETRIC. 

 Aterro Sanitário Municipal: O aterro sanitário de Cianorte é operado pela 

Sanepar desde o ano de 2002 e foi o primeiro aterro do estado do Paraná a ter a 

certificação NBR ISO 14001:2004. Situado nos Lotes 525-a e 525-b, Gleba 

Patrimônio Cianorte, nas margens da rodovia PR-082, o local possui cerca no 

entorno, possui vigilância 24 h e está licenciado pelo IAP (licença 4921). São 

nove (09) funcionários que trabalham no aterro sanitário, que tem previsão de 

ser encerrado em 2032. A Sanepar dispõe cerca de 70 t/dia de resíduos no 

aterro, provenientes dos municípios de Indianópolis, Guaporema, Terra Boa e 

São Tomé. Os caminhões que entram e saem do local são lavados e pesados. 

O chorume gerado nas células é tratado e recirculado. A Figura 360 ilustra o 

aterro sanitário do município de Cianorte. 
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Figura 360: Aterro Sanitário Municipal de Cianorte. 

 Pátio de compostagem e local de armazenamento temporário de resíduos 

especiais: Ambas as atividades são desenvolvidas no mesmo terreno, 

pertencente ao município. A operação da unidade de compostagem é realizada 

pela empresa Viveiros de Mudas Buriti. A empresa não é licenciada pelo IAP e o 

trabalho é realizado a céu aberto. São utilizados resíduos de poda e de corte de 

grama gerados no município, além de resíduos de cama de aviário, comprados 

de empresas da região. Aproximadamente 74 t/ano de composto são 

produzidos. A Prefeitura realiza doação e venda do composto, dependendo da 

quantidade desejada. Pequenas quantidades são doadas e grandes quantidades 

são vendidas. Ao lado do pátio da compostagem, existe um galpão utilizado para 

recebimento de pneus e resíduos eletrônicos. Além disso, no mesmo local são 

armazenadas, a céu aberto, lâmpadas queimadas, provenientes de órgãos 

públicos. Os pneus são levados até o local pela Associação dos Borracheiros e 

recolhidos pela Reciclanip. Os resíduos eletrônicos são levados até o local pelos 
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próprios munícipes e recolhidos pela empresa Ecológica com sede no município 

de Sarandi. Até o momento o município não possui local para destinar as 

lâmpadas, mantendo-as armazenadas no local. A Figura 361 apresenta o local 

de armazenamento de eletrônicos, o local de armazenamento de pneus, o 

armazenamento inadequado de lâmpadas em local aberto e em contato com o 

solo e o pátio de compostagem. 

  

  

Figura 361: Pátio de compostagem e local de armazenamento de resíduos especiais de 
Cianorte. 

 Bio Access: A equipe realizou uma breve visita a empresa Bio Access, 

responsável por coletar e transportar os resíduos gerados em grande parte dos 

estabelecimentos de saúde do município. A empresa foi fundada em 2005 na 

própria cidade de Cianorte e, atualmente, atua em 70% dos municípios do país, 

segundo informações da própria empresa. A empresa coleta apenas resíduos 

das classes A, B e E, com terceirização das etapas de tratamento e disposição 
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final, geralmente para a empresa Servioeste em Chapecó-SC. Existe um projeto 

para construção de uma nova sede da Bio Access em Cianorte, porém não 

consegue passar da etapa de licenciamento ambiental. A Figura 362 ilustra a 

reunião realizada na empresa Bio Access. 

 

Figura 362: Reunião na empresa Bio Access. 

 Visita a um PEV Municipal e Área de Disposição Final de RCC: Após a 

reunião na Bio Access, a equipe visitou um PEV municipal que também funciona 

como aterro de RCC. O local recebe resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos em geral. Vale destacar que a triagem dos materiais é muito 

eficiente, de modo que são dispostos no local apenas resíduos inertes. Existe 

um funcionário da Prefeitura no local, que comanda a triagem. Os resíduos são 

utilizados para recuperar a topografia de uma grande erosão ocorrida na década 

de setenta (70) no próprio local. A área chama-se “Mãe Biela” e foi uma das 

maiores erosões em área urbana na época. Atualmente, a área já está 

praticamente toda aterrada. O PEV recebe apenas pequenas quantidades de 

resíduos levados por carrinheiros, que não pagam para destinar no local. A 

Figura 363 apresenta a área de disposição de RCC, a área de disposição de 

resíduos volumosos e é possível observar a erosão que ocorreu no local. 
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Figura 363: PEV Municipal e área de disposição de RCC. 

 Visita à Unidade de Triagem: No fim da tarde, a equipe visitou a Unidade de 

Triagem de Materiais Recicláveis, operada pela Associação Assistencial dos 

Agentes Ambientais de Reciclagem de Cianorte – AAAARC. O Barracão da 

Cooperativa está em processo de licenciamento junto ao IAP. A Prefeitura cede 

o barracão, um veículo, custeia água, energia elétrica, telefone, combustível e 

serviços sociais para os associados. A área é ampla, conta com dois (02) 

barracões, que juntos totalizam cerca de 500 m². A AAAARC possui dezessete 

(17) trabalhadores e comercializa cerca de 840 t/ano com aparistas e indústrias 

locais, com um lucro médio de R$1.000,00/mês para cada cooperado. Os 

rejeitos são destinados ao aterro municipal de Cianorte. Os Associados 

relataram que existem muitos catadores de rua que, cientes dos dias em que a 

coleta seletiva é realizada, passam antes nas casas e recolhem os materiais 

recicláveis, assim, a quantidade que chega a AAAARC fica reduzida. A Figura 

364 ilustra a visita realizada na AAAARC. 
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Figura 364: Unidade de Triagem da AAAARC. 

 Outras informações: Existe uma unidade de compostagem privada no 

município, porém não foi possível realizar visita técnica ao local. 
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A Figura 365 apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Cianorte. 

 

Figura 365: Locais visitados no município de Cianorte. 
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A Figura 366 apresenta a declaração de visita técnica ao município de Cianorte. 

 

Figura 366: Declaração de visita técnica ao município de Cianorte. 
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51. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Data da visita técnica 17/08/2017 

Representante(s) 

município 

Helton K. Andreata 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

meioambiente.pmuv@yahoo.com.br 

meioambiente@uniaodavitoria.pr.gov.br 

Nei A. Kukla Secretaria de Agricultura 

Wagner de Moura Santos Vigilância Sanitária 

Emerson M. Slonida Prefeitura Municipal 

Clodoaldo C. Goetz Secretaria de Planejamento 

Leonice F. Espanhol Secretaria de Meio Ambiente 

Regiane da Silva Secretaria de Meio Ambiente 

Sandra Jung Secretaria de Meio Ambiente 

Clemente Scistowski Secretaria de Meio Ambiente 

Gustavo L. Antunes de Lima Ecovale 

Felipe Marcel Dalmas 
Kotriski 

Ecovale 

Jose L. Rocha 
Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

mailto:meioambiente.pmuv@yahoo.com.br
mailto:meioambiente@uniaodavitoria.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (    ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (    ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: -           (     ) PMSB Ano: 

51.1. Relato da Visita Técnica ao Município de União da Vitória 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de União da Vitória para levantamento de informações a 

respeito da gestão de resíduos sólidos do município. Após a reunião, visitou-se a 

central de triagem de recicláveis da Ecovale, o aterro sanitário municipal, a unidade de 

triagem e reciclagem de RCC da Ecovale e a cooperativa de materiais recicláveis 

COOPERTRAGE. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas nas áreas do município de União da Vitória. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente do município de União da Vitória: 

No período da manhã, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura 

Municipal, com os representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 

de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo, de Agricultura e da Vigilância 

Sanitária. Também participaram da reunião representantes da Ecovale, empresa 

responsável pela coleta de resíduos domiciliares, pela coleta seletiva, pela 

operação do aterro sanitário municipal e pela coleta de resíduos da construção 
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civil no município. O questionário foi apresentado aos representantes e 

preenchido, conforme conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 

367 ilustra a reunião realizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

União da Vitória. 

 

Figura 367: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de União da Vitória. 

 Central de Triagem de Recicláveis da Ecovale: A equipe do PERS/PR esteve 

em visita ao barracão de triagem da Ecovale, localizado em Porto União/SC, 

município vizinho à União da Vitória. O barracão possui controle de entrada e 

saída e verificou-se que alguns fardos de recicláveis e de rejeitos são 

armazenados em local aberto. A unidade recebe os resíduos recicláveis de 

Porto União/SC, de Paula Frontin/PR e de União da Vitória/PR, em caráter 

emergencial por sessenta (60) dias, desde julho de 2017. A separação é feita 

em trinta e duas (32) tipologias diferentes, todas elas com local sinalizado para 

armazenamento. As pilhas, baterias, lâmpadas e resíduos de saúde, 

eventualmente encontrados na triagem de materiais, são separados, 

armazenados em local fechado e encaminhados para destinação final. Os 

eletrônicos também são separados e armazenados em big bags, que são 

comercializados. A Figura 368 apresenta a vista externa da unidade de triagem 

operada pela empresa Ecovale, os funcionários na triagem de materiais em uma 

esteira, os big bags com materiais triados e os fardos de materiais recicláveis. 
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Figura 368: Visita à Central de Triagem da Ecovale. 

 Aterro Sanitário: A equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou também o 

aterro sanitário operado pela empresa Ecovale. Segundo informações do projeto 

executivo do aterro, o local iniciou suas atividades no ano de 2002, recebendo 

resíduos domiciliares apenas do município de União da Vitória. A área total é de 

vinte (20) alqueires e, atualmente, cinco (05) alqueires estão sendo utilizados, 

com capacidade de mais duas (02) células. O local é cercado apenas na 

entrada, há portão de acesso, guarita para vigilância, porém não há vigia; não há 

balança e há relatos de entrada de pessoas estranhas no local, principalmente 

no período da noite. A célula em funcionamento está no segundo mês de 

operação e possui vida útil prevista de dezoito (18) meses. O coeficiente de 

compactação dos resíduos é de 0,7, realizam-se de cinco (05) a seis (06) 

compactações por dia, com altura do talude em torno de 5,5 m e cobertura 

semanal dos resíduos com 15 cm de terra e cobertura final do talude de 60 cm. 

Todas as células do aterro contam com sistema de tratamento de gases e de 
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chorume. O sistema de tratamento de chorume é composto por quatro (04) 

lagoas, duas (02) anaeróbias, uma facultativa e uma de polimento. O chorume 

tratado é bombeado por sucção por um caminhão-fossa e recirculado nas 

células já encerradas durante o dia. Conforme foi informado pela empresa, será 

adquirida uma motobomba fixa para recirculação ininterrupta. Existe a intenção 

de fazer um estudo de viabilidade de captação de gás do aterro para geração de 

energia. A água pluvial é direcionada para fora das células, sem lagoa especifica 

para infiltração, apenas com desaceleração da água da chuva. A Figura 369 

apresenta o portão de acesso ao aterro sanitário, a área de disposição de 

resíduos e as lagoas de tratamento. 

  

  

Figura 369: Visita ao aterro sanitário de União da Vitória. 

 Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil/Aterro Industrial 

Classe II/Área de disposição de Resíduos Verdes: A equipe técnica do 

PERS/PR visitou a unidade de reciclagem de RCC da empresa Ecovale, onde 
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também há um aterro industrial classe II e uma área de disposição de resíduos 

verdes. O local possui cerca no entorno, há vigilância, controle de acesso e 

pesagem de caminhões. As atividades iniciaram no final de 2015; a unidade de 

reciclagem recebe em média vinte (20) caçambas de entulhos por dia, triados 

manualmente para retirada de resíduos perigosos, como latas de tinta e 

lâmpadas, de recicláveis, de metais, de eletrônicos, de pneus, de vidros, de 

madeira e de gesso; todos armazenados em local coberto para destinação final. 

Também são retiradas as vigas e outros materiais ferrosos que vêm juntamente 

ao concreto. Após a separação, os inertes já separados são encaminhados para 

um britador, o qual separa o material em pó de pedra, brita, areia e terra. A 

pedra britada é comercializada e utilizada para manutenção da malha viária 

interna. Anexo à unidade de triagem de RCC, há um aterro para disposição final 

de resíduos industriais não perigosos (Classe II) que recebe resíduos de aparas, 

lodo e cinzas de empresas da região. A célula está revestida com geomembrana 

e está dotada de sistema de captação de gases e de chorume, quatro (04) 

lagoas de tratamento e sistema de recirculação contínua por uma motobomba 

helicoidal. Ao lado, há uma área destinada para armazenamento de galhos e 

folhas, onde será instalada uma unidade de compostagem. A Figura 370 

apresenta a visita à unidade de reciclagem de RCC, ao aterro industrial Classe II 

e a área de disposição de resíduos verdes da empresa Ecovale. 
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Figura 370: Visita à unidade de reciclagem de RCC, ao aterro industrial Classe II e área 
de disposição de resíduos verdes da empresa Ecovale. 

 Cooperativa COOPERTRAGE: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio também 

visitou o barracão da Cooperativa de Trabalho e Agentes Ecológicos de União 

da Vitória – COOPERTRAGE. No momento da visita não havia nenhuma pessoa 

da cooperativa no local para coleta de informações sobre o seu funcionamento. 

A cooperativa funciona em um antigo barracão de armazenamento de calcário, 

possui amplo espaço interno, com aluguel, energia elétrica e água custeados 

pela Prefeitura. A unidade de triagem de recicláveis é equipada com três (03) 

prensas, uma esteira e uma pá carregadeira. A coleta é feita por três (03) 

caminhões, um pertencente a um cooperado, um da cooperativa e um 

terceirizado. Foi verificado um grande acúmulo de materiais recicláveis a serem 

triados no local e existem muitos resíduos espalhados pelo chão. Segundo 

informações da Secretária de Meio Ambiente, a relação entre a 

COOPERTRAGE e a Prefeitura é conflituosa e está na esfera judicial, com 



  

 

496 

rompimento do contrato de coleta seletiva e do repasse financeiro cedido pela 

Prefeitura, mediante constatação de má gestão interna e dos recursos 

repassados. Desde o rompimento do contrato em julho de 2017, foi feita uma 

licitação emergencial com prazo de sessenta (60) dias para contratação de 

empresa para a realização da coleta seletiva de recicláveis no município, 

vencida pela Ecovale. A Figura 371 apresenta o portão de acesso da 

cooperativa COOPERTRAGE, a esteira utilizada na triagem de resíduos 

recicláveis, materiais que serão triadoss e big bags e fardos de recicláveis. 

  

  

Figura 371: Visita à cooperativa COOPERTRAGE. 

 Área de Bota-fora próximo ao Rio Iguaçu: Foi visitada uma área de bota-fora 

irregular de RCC, próxima às margens do Rio Iguaçu. No local foram 

encontrados materiais inertes, madeira de móveis, peças de automóveis, pneus 

e vestígios de queimadas. A Figura 372 apresenta a área de bota-fora irregular 

de RCC e a estrada de acesso ao local, na qual é possível observar a 
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disposição de pneus e peças de automóveis, além de resíduos da construção 

civil.  

  

  

Figura 372: Visita à área de bota-fora irregular às margens do Rio Iguaçu. 

 Associação de Recicláveis ARCREVE: A equipe do PERS/PR visitou a 

ARCREVE, uma associação de catadores de pequeno porte criada há pouco 

tempo, com três (03) integrantes e ainda sem regularização. Atualmente, o 

material é comprado e não há recebimento de material da coleta seletiva. A 

associação funciona em um pequeno barracão alugado com estrutura 

danificada, com uma prensa também em mau estado e com muitos materiais 

espalhados pelo piso. Segundo relato, não há retirada de valores pelos 

associados desde abril de 2017 e a única ajuda que os mesmos recebem são 

cestas básicas da assistência social da Prefeitura. Não há auxílio da Prefeitura 

quanto ao custeio de despesas como aluguel, água e energia elétrica; essas 

despesas são custeadas pelos próprios catadores da associação. No próximo 
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mês, a associação irá se mudar para outro barracão em frente ao atual, com 

aluguel com valor mais baixo do que o atual. A Figura 373 apresenta a vista 

externa e a interna do barracão da associação ARCREVE, na qual é possível 

observar big bags com materiais recicláveis em local sem cobertura. 

  

 

Figura 373: Visita à associação ARCREVE. 
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A Figura 374 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

União da Vitória. 

 

Figura 374: Locais visitados no município de União da Vitória. 
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A Figura 375 apresenta a declaração de visita técnica ao município de União da 

Vitória. 

 

Figura 375: Declaração de visita técnica ao município de União da Vitória. 
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52. MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

Data da visita técnica 18/08/2017 

Representante(s) 

município 

José Plinio Diretor de Meio Ambiente 

(44) 3221-1441 

joseplinio@maringa.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
Ananias Vieira 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2017           (  X  ) PMSB Ano: 2011 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 

52.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Maringá 

A equipe técnica do PERS/PR esteve no município de Maringá para 

levantamento de informações sobre a gestão dos resíduos no município. O diagnóstico 

foi realizado em dois (02) momentos; uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente, 

para aplicação do questionário junto às autoridades competentes e, posteriormente, 

visitas às instalações envolvidas no gerenciamento de resíduos. A seguir, são 

apresentados os relatos das atividades desenvolvidas em Maringá. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Maringá: No início da manhã, a 

equipe do consórcio Envex-Engebio esteve reunida na Secretaria de Meio 

Ambiente de Maringá. A equipe foi recebida pelo Secretário de Meio Ambiente 

Jaime Dallagnol e pelo Diretor da Secretaria de Meio Ambiente José Plínio. Além 

desses, participaram da reunião o representante da Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ananias Vieira, o representante da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Marcos Cruz, a funcionária da 

Secretaria de Planejamento Isabella Egito, o servidor da Secretaria de Saúde 

Eduardo Ribeiro e a funcionária da Secretaria de Meio Ambiente Aline Gava, 

que acompanhou a equipe durante as visitas no período da tarde. O questionário 

foi apresentado aos representantes do município e preenchido de acordo com o 

conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 376 ilustra a reunião 

realizada na Secretaria de Meio Ambiente de Maringá. 
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Figura 376: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Maringá. 

 Aterro Sanitário: O aterro sanitário utilizado para dispor os RSU de Maringá é 

um aterro privado, operado pela empresa Pedreira Ingá. Situado na Estrada São 

José, 725 - Jardim São Clemente; o local é uma área ativa de exploração de 

basalto. As áreas já exploradas são utilizadas para a disposição dos resíduos. O 

local é cercado, possui vigilância 24 h e a previsão de encerramento é em 2037. 

A empresa está desde 2011 recebendo resíduos no local e atualmente dispõe 

cerca de 350 t/dia, provenientes apenas de Maringá. O aterro também recebe 

resíduos de outros dezesseis (16) municípios menores da região, totalizando 

410 t/dia. Cerca de vinte (20) trabalhadores são responsáveis pela operação do 

aterro, que possui estação de tratamento de chorume e flares para queima dos 

gases. O chorume é tratado e utilizado para umedecer a brita que é vendida pela 

pedreira. A Figura 377 apresenta uma vista geral do aterro sanitário de Maringá, 

um flare para queima de gases, as lagoas de armazenamento de chorume e 

uma máquina operando na área de disposição de resíduos. 
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Figura 377: Aterro Sanitário de Maringá. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: O município de Maringá conta 

com oito (08) cooperativas de reciclagem. São cento e sete (107) trabalhadores 

que retiram em média de R$1.100,00/mês. A Prefeitura realiza a divisão dos 

materiais recicláveis coletados de acordo com o número de cooperados de cada 

unidade e com a capacidade de produção de cada instalação. A equipe do 

Consórcio-Consultor visitou a CooperVidros, modelo de gestão e organização 

para as demais cooperativas do município. Sua atividade restringia-se 

inicialmente à separação e comercialização de vidro, porém, a partir de 2016, a 

CooperVidros iniciou a triagem e a venda dos demais tipos de recicláveis. A 

venda desses materiais gerou uma receita de R$ 120.509, em julho de 2017. A 

Figura 378 apresenta a vista interna da unidade de triagem de recicláveis da 

CooperVidros, na qual é possível observar a prensa da cooperativa, a esteira 

para realização da triagem de resíduos recicláveis e a vista externa do barracão. 
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Figura 378: Visita à Unidade de Triagem da CooperVidros. 

 Pátio de Compostagem Municipal: No mesmo terreno em que a CooperVidros 

opera, a Prefeitura realiza com equipe própria, a compostagem de resíduos 

orgânicos, provenientes de grandes geradores. O composto produzido é 

utilizado em hortas comunitárias ou doado para a população. O processo ocorre 

a céu aberto por meio de leiras. A Figura 379 apresenta o pátio de 

compostagem operado pela Prefeitura de Maringá. 
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Figura 379: Pátio de Compostagem Municipal de Maringá. 

 Central de Valorização de Materiais Recicláveis - CVMR: A CVMR foi 

inaugurada em julho de 2016 e recebe resíduos de sete (07) cooperativas 

existentes no município, são elas: CooperMaringá, CooperNorte, 

CooperCanção, CooperAmbiental, CooperCicla, CooperVidros e 

CooperPalmeiras. A Central é resultado da assinatura do Termo de 

Compromisso, vinculado ao edital de chamamento público realizado pela 

SEMA/PR, em 2012, referente à logística reversa de embalagens pós-consumo. 

O termo regulamentou a atividade que vinha sendo executada desde 2008/2009, 

no Estado, que inicialmente era feito pelo Sindicato da Indústria de Bebidas em 

Geral – Sindibebidas e demais sindicatos. Atualmente, essa atividade foi 

assumida pelo Instituto de Logística Reversa - ILOG, a partir da iniciativa do 

Sindibebidas. Para a construção e operacionalização das instalações, esse 

Sindicato investiu R$ 2,5 milhões. A iniciativa pública também investiu recursos 

nas Cooperativas, em torno de R$650 mil, para contribuir na operação de 

triagem e tratamento. Atualmente, a CVMR realiza o processamento apenas de 

papelão, porém já existe outra instalação praticamente concluída, que não irá 

apenas receber o PET, como também transformá-lo em pellets. Em uma 

cooperativa normal o volume de produtos separados como papelão e PET é 

pequeno e acaba comercializado com atravessadores, que ficam com grande 

parte do lucro. A Figura 380 apresenta as instalações da Central de Valorização 

de Materiais Recicláveis de Maringá. 
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Figura 380: Central de Valorização de Materiais Recicláveis de Maringá. 

 Servioeste: A equipe realizou uma visita à sede da empresa Servioeste, 

responsável por coletar, tratar e destinar os resíduos gerados em grande parte 

dos estabelecimentos de saúde do município. A empresa possui unidades de 

coleta e tratamento nas cidades de Cianorte/PR, Cascavel/PR, Maringá/PR, 

Pato de Minas/MG, Queimados/RJ e Laguna/SC. Na unidade visitada, os 

resíduos do tipo E são autoclavados e destinados para o aterro sanitário 

municipal. Já os resíduos dos tipos A e B são destinados à matriz da empresa 

em Chapecó/SC, onde são incinerados. A unidade de Maringá recolhe 

aproximadamente 180 a 200 t/mês de resíduos provenientes de 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. A Figura 381 apresenta as 

instalações da empresa Servioeste. 
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Figura 381: Visita à Servioeste em Maringá. 
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A Figura 382 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Maringá. 

 

Figura 382: Locais visitados no município de Maringá. 
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A Figura 383 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Maringá. 

 

Figura 383: Declaração de visita técnica ao município de Maringá. 
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53. MUNICÍPIO DE SULINA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SULINA 

Data da visita técnica 18/08/2017 

Representante(s) 

município 

Giovana Martinelli 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

convenios@sulina.pr.gov.br 

agricultura@sulina.pr.gov.br 

Paulo Roberto Prefeitura Municipal de Sulina 

Cássia E. G. Fritzen Prefeitura Municipal de Sulina 

Emeerson Sangaletti Prefeitura Municipal de Sulina 

Ana Maria Vigilância Sanitária 

Pedro Prefeitura Municipal de Sulina 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
Odenir de Barba – SEMA Escritório Regional de Francisco Beltrão 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

mailto:convenios@sulina.pr.gov.br
mailto:agricultura@sulina.pr.gov.br
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SULINA 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X  ) Sim          (     ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:            (  X  ) PMSB Ano: 2013 

53.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Sulina  

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Sulina e visitou o antigo lixão, o antigo barracão de triagem e a área de 

bota-fora. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas nas áreas do município de Sulina. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Sulina: No período da manhã, a equipe 

técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura Municipal com os representantes 

das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, de Saúde e da Vigilância 

Sanitária. Também esteve presente o representante da Regional da SEMA, 

Odenir de Barba. O questionário foi apresentado aos representantes e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A 

Figura 384 ilustra a reunião realizada na Prefeitura de Sulina. 

 

Figura 384: Reunião na Prefeitura Municipal de Sulina. 
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 Antigo Lixão/Antigo Aterro Sanitário/Antiga Estação de Transbordo: A 

equipe do PERS/PR visitou a área onde funcionava o antigo lixão do município, 

o antigo aterro sanitário e uma estação de transbordo. O local é de fácil acesso, 

possui cerca no entorno e não há controle de entrada e saída de pessoas. 

Antigamente, a área era um lixão, na sequência, foi chamado de aterro sanitário; 

entretanto, não possuía sistema de captação de gases e tratamento de 

chorume. Já em 2013, o local foi utilizado como estação de transbordo de 

resíduos domiciliares, coletados, transportados e encaminhados para destinação 

final pela empresa Sabiá Ecológico. Em 2017, a estação de transbordo foi 

fechada e os resíduos encaminhados para a estação de transbordo da Sabiá 

Ecológico localizada em Itapejara D’Oeste; de lá, são destinados ao aterro 

sanitário da mesma empresa, localizado em Nova Esperança do Sudoeste/PR. 

A Figura 385 apresenta a área que foi utilizada como lixão, depois chamado de 

aterro sanitário e da estação de transbordo no município de Sulina, é possível 

observar que a vegetação já cresceu no local. 
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Figura 385: Visita às áreas do antigo lixão, do antigo aterro sanitário e da antiga estação 
de transbordo do município de Sulina. 

 Área de Disposição de RCC e de Resíduos Verdes: Na mesma área do antigo 

lixão e da antiga estação de transbordo descrita anteriormente, há uma área de 

bota-fora de resíduos verdes e entulhos. Foram encontrados diversos tipos de 

resíduos, tais como móveis, geladeiras, fogões, pneus, espumas, ferro, 

plásticos, madeira, latas de tinta, provenientes da Prefeitura e do lançamento 

irregular por munícipes. Os técnicos da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente informaram que o local será fechado definitivamente, mas não se sabe 

quando. Há intenção da Prefeitura na aquisição de um triturador para resíduos 

verdes, além da destinação em um local licenciado. A Figura 386 apresenta a 

área de bota-fora de RCC e de destinação de resíduos verdes de Sulina. 
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Figura 386: Visita à área de bota-fora de Sulina. 

 Outras Informações: 

o Lâmpadas: As lâmpadas dos estabelecimentos públicos do município são 

armazenadas em um barracão da Prefeitura e não há informações da 

quantidade estocada no local. 

o Resíduos volumosos: Resíduos volumosos como fogões e geladeiras são 

recolhidos por um ferro-velho do município, os móveis de madeira são 

desmontados e reaproveitados e não se sabe a destinação dos demais 

resíduos.  

o Programa Reciclo: O município foi contemplado com um caminhão do 

Programa Integrado de Coleta Seletiva - Reciclo do Instituto das Águas 

para realização da coleta seletiva. A intenção é utilizá-lo na coleta de 

materiais recicláveis nas áreas rurais. Há previsão de envio de recursos 

para aquisição de equipamentos (prensa e esteira) para instalação de 

uma unidade de triagem de recicláveis em Sulina.  

o Resíduos de Fossa Séptica: A Sanepar elaborou um plano para 

implantação de rede de esgoto no município. Atualmente, os resíduos de 

fossa séptica são lançados diretamente na agricultura. Está em estudo a 

aquisição de um caminhão limpa-fossa com recursos proveniente da 

Funasa. 
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A Figura 387 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Sulina. 

 

Figura 387: Locais visitados no município de Sulina. 
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A Figura 388 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Sulina. 

 

Figura 388: Declaração de visita técnica ao município de Sulina. 
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54. MUNICÍPIO DE TERRA RICA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TERRA RICA 

Data da visita técnica 22/08/2017 

Representante(s) 

município 

Alana do Nascimento Diretora de Meio Ambiente 

(44) 99825-7051 

alana@terrarica.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Sanchotene 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:            (  X  ) PMSB Ano: 2012 

mailto:arquiteturaramilandia@gmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TERRA RICA 

 

54.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Terra Rica 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Terra Rica para 

levantamento de informações sobre a gestão dos resíduos no município. O diagnóstico 

ocorreu em dois (02) momentos, uma reunião na Prefeitura para aplicação do 

questionário junto às autoridades competentes e, posteriormente, visitas técnicas às 

instalações relacionadas ao gerenciamento dos resíduos gerados no município. A 

seguir, são relatadas as atividades desenvolvidas em Terra Rica. 

 Reunião na Prefeitura de Terra Rica: No início da manhã, a equipe do 

consórcio Envex-Engebio esteve reunida na Prefeitura Municipal com 

autoridades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Paulo de Marck, da 

Secretaria de Saúde, Cristiano Francisco e do Departamento de Meio Ambiente, 

Alana Moreira, que é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O 

questionário foi apresentado aos representantes do município e preenchido de 

acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 389 

ilustra a reunião realizada na Prefeitura de Terra Rica. 
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Figura 389: Reunião na Prefeitura de Terra Rica. 

 Hospital Municipal: Após a reunião na Prefeitura, a equipe visitou o Hospital 

Municipal de Terra Rica, onde levantou informações a respeito da quantidade de 

resíduos gerados nos estabelecimentos municipais de saúde. Visitou-se o local 

onde os resíduos são armazenados temporariamente antes de serem coletados 

pela empresa D.Sordi & Sordi de Nova Esperança. A Figura 390 apresenta o 

local de armazenamento de RSS do hospital municipal de Terra Rica. 

 

Figura 390: Local utilizado para armazenamento dos resíduos gerados no Hospital 
Municipal. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: A Unidade de Triagem do 

município é operada pela Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Terra 

Rica. A associação conta com vinte e três (23) funcionários que trabalham em um 

barracão de 450 m² cedido pela Prefeitura. Além disso, a Prefeitura subsidia água, 

energia elétrica e disponibiliza um funcionário para gerenciar o local. Não foi 

possível obter maiores informações referentes às quantidades triadas e valores 

envolvidos porque o funcionário que gerencia o local julga-se dono da associação e 
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não presta contas para a Prefeitura. Não existe coleta seletiva implantada pelo 

município, porém há previsão da implantação dessa coleta em algumas semanas. 

Atualmente, os catadores fazem coletas em algumas residências específicas e 

pontos comerciais com carrinhos. A Figura 391 apresenta os equipamentos da 

associação. 

  

  

Figura 391: Unidade de triagem de recicláveis de Terra Rica. 

 Áreas de disposição inadequada de resíduos: O município de Terra Rica 

possui duas (02) áreas de disposição inadequada de resíduos, uma na área 

urbana do município e outra no distrito de Adhemar de Barros. Ressalta-se que 

o IAP no Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Estado do Paraná (2017) classificou as áreas como aterro 

controlado. Os locais são similares, porém a área de disposição localizado no 

perímetro urbano do município é maior. Nenhuma delas conta com vigilância e 

tampouco cerca no entorno. Quando necessário, um funcionário da Prefeitura 
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vai aos locais realizar a compactação e o cobrimento dos resíduos com terra. 

Como não existe coleta seletiva no município, seis (06) catadores vinculados à 

associação realizam a coleta dos resíduos recicláveis na área de disposição 

inadequada da área urbana, a Figura 392 ilustra essa área. 

  

  

Figura 392: Lixão localizado na área urbana de Terra Rica. 

A Figura 393 apresenta a área de disposição inadequada de resíduos localizada 

no distrito Adhemar de Barros no município de Terra Rica. 
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Figura 393: Lixão localizado no Distrito de Adhemar de Barros. 
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A Figura 394 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de Terra 

Rica. 

 

Figura 394: Locais visitados no município de Terra Rica. 
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A Figura 395 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Terra Rica. 

 

Figura 395: Declaração de visita técnica ao município de Terra Rica. 

  



  

 

526 

55. MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS 

Data da visita técnica 07/08/2017 

Representante(s) 

município 

Clair Antonelo 
Secretaria de Desenvolvimento Rural 

e Meio Ambiente 

gambiental@doisvizinhos.pr.gov.br 

Mauri F. dos Santos 
Secretaria de Desenvolvimento Rural 

e Meio Ambiente 

Jair Braun Atitude Ambiental 

Luiz Fernando Pijack PEMA 

Gilmar José Perin PEMA 

Itacir Nesello 
Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico 

Adriana Azevedo Vigilância Sanitária 

Jociana Alves ACAT-DV 

Rogério L. Nunes Departamento de Gestão Urbana 

Eluisio Malostogt Secretaria Geral de Governo 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
Odenir De Barba – SEMA Regional Francisco Beltrão 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (  X  ) Parcial      (     ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014           (  X  ) PMSB Ano: 2015 

55.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Dois Vizinhos 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal para levantamento de informações a respeito da gestão de resíduos no 

município. Após a reunião, visitaram-se os barracões da associação de catadores, a 

área do aterro sanitário, a área de disposição de resíduos da coleta verde e três (03) 

áreas de bota-fora de entulhos das empresas coletoras de entulhos de Irati, uma delas 

licenciada e outra irregular. A seguir, apresenta-se o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas do município de Dois Vizinhos. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos: No período matutino, a 

equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura Municipal, com os 

representantes das Secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, de 

Desenvolvimento Econômico, da Vigilância Sanitária e do Departamento de 

Gestão Urbana. Também estiveram presentes representantes da associação de 

catadores ACAT-DV e das empresas PEMA e Atitude Ambiental. O município 

realizou o preenchimento do questionário e as informações foram confirmadas. 

A Figura 396 ilustra a reunião realizada na Prefeitura de Dois Vizinhos. 
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Figura 396: Reunião na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos. 

 Associação de Catadores de Dois Vizinhos – ACAT-DV: A equipe do 

PERS/PR visitou o barracão onde é feita a triagem de recicláveis pela ACAT-DV. 

A associação foi formalizada em 2011, mas já operava desde 2009. A estrutura 

do local sofreu um incêndio recentemente, que queimou todos os equipamentos, 

além disso, um vendaval danificou o telhado e ainda não foi consertado. A 

associação possui apenas um caminhão obtido com recursos da Funasa; o 

veículo faz o mesmo roteiro de coleta da empresa PEMA. Os rejeitos são 

levados duas (02) vezes por semana para o aterro. Os materiais são triados em 

big bags e comercializados com a empresa Juliplast. São triados os seguintes 

materiais: papel misto e branco, caixa de leite, PET, papelão, plástico cristal, 

alumínio e parachoque de veículos. Alguns proprietários rurais entram em 

contato com a associação para agendamento da coleta de recicláveis. O 

material é comercializado a cada quinze (15) dias e é triado aproximadamente 1 

t/dia. A Figura 397 apresenta a vista externa e a interna da ACAT-DV, na qual é 

possível observar a falta de telhado, a inexistência de equipamentos e big bags 

de materiais recicláveis. 
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Figura 397: Visita à Associação de Catadores ACAT-DV. 

 Empresa PEMA: A equipe do PERS/PR visitou a área da empresa PEMA, a 

qual possui em seu terreno as seguintes unidades: aterro sanitário, unidade de 

triagem de recicláveis, barracão de lavagem de bombonas de resíduos 

perigosos, barracão de armazenamento de resíduos especiais e um aterro de 

resíduos da construção civil. Os locais estão descritos a seguir.  

o Aterro Sanitário: A cobertura dos resíduos domiciliares é feita diariamente 

com 30 cm de terra e, em dias chuvosos, é utilizado uma cinza orgânica 

proveniente de um frigorífico do município. Na área do aterro existem três 

(03) poços de monitoramento, sendo um a montante e dois (02) a jusante. 

O sistema de captação de gases é constituído por drenos instalados a 

cada 30 a 40 m e o sistema de tratamento do chorume é composto por 

quatro (04) lagoas; duas (02) anaeróbias, uma facultativa e uma de 

emergência. A Figura 398 apresenta a área de disposição de resíduos do 
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aterro sanitário da empresa PEMA, na qual é possível observar uma 

escavadeira operando no local. 

  

  

Figura 398: Visita ao aterro sanitário da empresa PEMA em Dois Vizinhos. 

o Unidade de Triagem: Os resíduos domiciliares que chegam são 

descarregados em um barracão coberto, passam por triagem para 

separação dos recicláveis (plástico, papel e papelão) e os rejeitos seguem 

para disposição final no aterro sanitário. O alumínio separado na triagem 

é prensado em um barracão, ao lado da unidade de triagem, e é 

comercializado. A empresa também compra alumínio de terceiros para 

processamento e comercialização. Na Unidade de Triagem os recicláveis 

são prensados em duas (02) prensas e os fardos comercializados de 

acordo com o preço de venda. A Figura 399 apresenta a vista interna da 

unidade de triagem, na qual é possível visualizar fardos de materiais 
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recicláveis e funcionários realizando a triagem de resíduos em uma 

esteira. 

  

  

Figura 399: Unidade de triagem de recicláveis da empresa PEMA. 

o Estação de Transbordo de Resíduos Perigosos (Classe I): Na estação 

realiza-se limpeza de bombonas de postos de combustível, de óleos e graxas 

de oficinas mecânicas e da lavagem de caminhões. Para o tratamento do 

efluente gerado no processo, há uma pequena ETE para tratamento físico-

químico antes de serem destinados à ETE do aterro. O leito de secagem 

para lodo de posto de combustível e oficinas mecânicas são encaminhados 

para um aterro industrial Classe I em Cascavel/PR (Paraná Ambiental). A 

Figura 400 apresenta a vista externa do local onde realiza-se a lavagem de 

bombonas contaminadas com resíduos perigosos e a pequena estação de 

tratamento físico-químico do efluente gerado no processo de lavagem. 
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Figura 400: Unidade de lavagem de resíduos perigosos da empresa PEMA. 

o Barracão de Armazenagem de Resíduos Especiais: A equipe técnica do 

PERS/PR também visitou o barracão de armazenamento de eletrônicos, de 

cobre, de ferro e de pneus, conforme ilustra a Figura 401. O local é coberto, 

fechado e com controle de acesso. 

  

Figura 401: Barracão de armazenagem de resíduos especiais da empresa PEMA. 

o Aterro de RCC: A equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou também o 

aterro de resíduos da construção civil da empresa PEMA, onde são 

destinados os entulhos coletados por meio de caçambas alugadas. A Figura 

402 apresenta a área do aterro de RCC operado pela empresa PEMA. 
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Figura 402: Aterro de RCC da empresa PEMA. 

 Atitude Ambiental: A equipe do PERS/PR visitou as instalações da unidade de 

tratamento de resíduos de saúde – RSS da empresa Atitude Ambiental. A 

empresa recebe RSS públicos, privados e industriais dos estados do Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Os resíduos de saúde 

não infectantes são prensados para redução do volume, autoclavados a 150 ºC 

por dez (10) a quinze (15) minutos e destinados para aterros industriais 

localizados em Cascavel/PR (empresa Paraná Ambiental) e em Chapecó/SC 

(empresa CETRIC). Os resíduos infectantes são armazenados em bombonas e 

levados para um incinerador próprio em Campo Grande/MS. A empresa possui 

cinquenta (50) funcionários em todas as unidades operacionais, recebe e tritura 

embalagens de medicamentos (veterinários e de saúde humana) e envia para 

aterro industrial em Cascavel/PR. Já as embalagens de produtos químicos e 

soluções químicas são neutralizados na unidade de Dois Vizinhos/PR e seguem 

em bombonas para o aterro da CETRIC. Em Campo Grande, o incinerador 

possui capacidade de queima autorizada de 200 kg/dia. Não foram permitidos 

registros fotográficos no interior da empresa. A Figura 403 apresenta a vista 

externa da unidade da empresa Atitude Ambiental localizada em Dois Vizinhos. 
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Figura 403: Visita à empresa Atitude Ambiental. 

 Antigo Lixão: O antigo lixão do município de Dois Vizinhos foi encerrado em 

2001 e localiza-se no distrito industrial. Não foram encontrados vestígios de 

resíduos da época de operação. O local é de fácil acesso, não há controle de 

entrada e saída de pessoas. A área já está com vegetação rasteira e alta, com 

pequenos arbustos, conforme ilustra a Figura 404. 

  

Figura 404: Área do antigo lixão de Dois Vizinhos. 

 Empresa Juliplast: A equipe do Consórcio Envex-Engebio visitou a unidade de 

recebimento de recicláveis da empresa Juliplast.  A empresa compra papel, 

papelão e plástico já triados, de grandes e pequenos geradores das regiões 

Sudoeste, Oeste e Noroeste do Paraná e também de Santa Catarina, da ACAT-

DV e da PEMA. Segundo o proprietário Avelino, são comercializados cerca de 

1.000 t/mês de papel e plástico. Para os grandes geradores são disponibilizadas 

caçambas para armazenar o material reciclável; o rejeito é destinado para o 
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aterro sanitário da empresa PEMA. A Figura 405 apresenta a vista externa da 

unidade da empresa Juliplast, localizada em Dois Vizinhos. 

 

Figura 405: Visita à empresa Juliplast em Dois Vizinhos. 

 Área de Resíduos Verdes: Próxima à Vila Rural de Dois Vizinhos há uma área 

de disposição de resíduos verdes em uma antiga cascalheira do município. O 

acesso ao local é fácil, não há portão de acesso e tampouco cerca no entorno. 

No local foram encontrados, além de galhos e resíduos de podas, entulhos, 

resíduos recicláveis, eletrodomésticos, eletrônicos e madeira, conforme ilustra a 

Figura 406. A área pertence a Prefeitura e é alugada pelo prestador de serviços 

de poda do município (Jânio Sartoretto).  

  

Figura 406: Visita à área de disposição de resíduos verdes. 
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 Outras Informações: O município de Dois Vizinhos possui onze (11) locais de 

catadores autônomos, mapeados e cadastrados na Secretaria de Ação Social e 

Vigilância Sanitária. A Figura 407 ilustra um catador autônomo que atua no 

município. 

 

Figura 407: Atuação de catador autônomo no município de Dois Vizinhos. 
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A Figura 408 a seguir apresenta o mapa com todos os locais visitados no 

município de Dois Vizinhos. 

 

Figura 408: Locais visitados no município de Dois Vizinhos. 
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A Figura 409 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Dois Vizinhos. 

 

Figura 409: Declaração de visita técnica ao município de Dois Vizinhos. 
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56. MUNICÍPIO DE MARILENA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARILENA 

Data da visita técnica 21/08/2017 

Representante(s) 

município 

Emerson Henrique Moreira Diretor de Meio Ambiente 

Célio da Mata Secretário de Saúde 

(44) 98808-2302 

emerson_hm@hotmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2013           (  X  ) PMSB Ano: - 

mailto:buranelog@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MARILENA 

 

56.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Marilena 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Marilena para levantamento 

de informações sobre a gestão dos resíduos no município. O diagnóstico ocorreu em 

dois (02) momentos; uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente para aplicação do 

questionário junto às autoridades competentes e, posteriormente, visitas às instalações 

envolvidas na gestão dos resíduos. A seguir, são apresentados os relatos das 

atividades desenvolvidas em Marilena. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: No início da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Prefeitura Municipal para reunião 

na Secretaria de Meio Ambiente de Marilena. A equipe foi recepcionada pelo 

Diretor de Meio Ambiente, Emerson Moreira e pelo Secretário de Saúde, Célio 

da Mata. O questionário foi apresentado aos representantes do município e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A 

Figura 410 ilustra a reunião realizada na Secretaria de Meio Ambiente de 

Marilena. 
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Figura 410: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marilena. 

 Hospital Municipal: Após a reunião na Prefeitura, a equipe seguiu para o 

Hospital Municipal Leonor Calegari Bovis, onde levantou as informações a 

respeito da quantidade de RSS gerados nos estabelecimentos públicos do 

município. Além disso, foi visitado o local de armazenamento dos resíduos de 

saúde. A Figura 411 apresenta a placa de identificação e o local de 

armazenamento de RSS do Hospital Municipal de Marilena. 
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Figura 411: Visita ao Hospital Municipal de Marilena. 

 Área de disposição inadequada de resíduos: No final da manhã, foi realizada 

uma visita à área de disposição inadequada de resíduos. Ressalta-se que o IAP 

no Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Estado do Paraná (2017) classifica a área como aterro controlado. A disposição 

dos resíduos é realizada sem qualquer controle ambiental, sequer existem valas 

construídas. Os resíduos ficam a céu aberto, sem cobertura e não há máquinas 

de compactação no local. Foram identificados diversos tipos de resíduos 

dispostos, tais como: televisores, sofás, lâmpadas e pneus. A área possui cerca 

no entorno, porém o portão permanece aberto e há presença de catadores no 

local. Foi informado que existe um TAC assinado com o MP, o qual obriga o 

município a melhorar as condições de disposição final de resíduos em um prazo 
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máximo de quarenta (40) dias. A Figura 412 apresenta a área de disposição 

inadequada de resíduos de Marilena, na qual é possível observar um trator com 

uma carreta acoplada, além da presença de big bags com materiais recicláveis. 

  

  

Figura 412: Lixão municipal de Marilena. 

 Outras informações: Não existe coleta seletiva e tampouco cooperativa ou 

associação de catadores no município. Os gestores municipais não têm 

conhecimento sobre os valores gastos com o gerenciamento dos resíduos. 

Existe um decreto municipal que define os dias que a população pode colocar 

resíduos de poda na calçada para o recolhimento pelo caminhão da Prefeitura.  
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A Figura 413 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Marilena. 

 

Figura 413: Locais visitados no município de Marilena. 
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A Figura 414 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Marilena.

 

Figura 414: Declaração de visita técnica ao município de Marilena. 
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57. MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

Data da visita técnica 21/08/2017 

Representante(s) 

município 

Marlete Dal Magro 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

marlodalmagro@hotmail.com 

Cleide Luciane H. dos Santos Secretaria Municipal de Educação 

Angela Maria Alberton Leal Secretaria Municipal de Educação 

Elizabete Silva Secretária Municipal de Saúde 

Osni Mocelin 
Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Diogo Müller Emater 

José Fernando Bertol IAP 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
Marines Machado Schiavinato – Chefe Regional da SEMA – Toledo 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

mailto:marlodalmagro@hotmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2016           (  X  ) PMSB Ano: 2012 

57.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Três Barras do Paraná  

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Três Barras do Paraná, para levantamento de informações a respeito da 

gestão de resíduos sólidos no município. Após a reunião, visitou-se o barracão de 

reciclagem, a estação de transbordo, a área de bota-fora, o antigo aterro sanitário e o 

antigo lixão. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas nas áreas do município de Três Barras do Paraná. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná: No período da 

manhã a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura Municipal, com os 

representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Secretaria de 

Educação, da Emater, da Vigilância Sanitária, do IAP e da SEMA. O município 

respondeu ao questionário enviado pela Coordenação do PERS/PR e as 

informações preenchidas foram confirmadas. As informações faltantes foram 

levantadas e informadas ao final da visita. A Figura 415 ilustra a reunião 

realizada na Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná. 
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Figura 415: Reunião na Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: A equipe técnica do PERS/PR 

esteve em visita ao barracão onde é feita a triagem dos materiais recicláveis. É 

um pequeno barracão coberto, equipado com uma prensa e uma esteira que 

não está em bom estado. Conforme informado pela Marlete, da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, a Prefeitura desmembrou a área do barracão e 

área do transbordo para terceirização dos serviços de triagem de recicláveis e 

de disposição final de resíduos domiciliares. Os materiais já triados são 

acondicionados em big bags e armazenados em local aberto. Além de alguns 

plásticos, foram encontrados eletrônicos, ferragens e madeiras no local. Os 

catadores trabalham por dia e conforme disponibilidade de material. A renda 

média dos catadores é de R$ 60/dia. A Figura 416 apresenta a vista externa e a 

interna da unidade de triagem, na qual é possível observar a prensa da 

associação e a disposição de big bags com materiais recicláveis armazenados 

na área externa do barracão. 
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Figura 416: Visita ao barracão de triagem de materiais recicláveis. 

 Estação de Transbordo: Próximo ao barracão de triagem há uma estação de 

transbordo, a qual recebe resíduos domiciliares dos municípios de Três Barras 

do Paraná, Catanduvas e Ibema. A estação de transbordo, ilustrada na Figura 

417, é operada pela empresa Sabiá Ecológico, que realiza o transporte e a 

destinação final dos resíduos. O local não possui controle de acesso, não há 

cerca no entorno e não há sistema de captação e tratamento de chorume. 

Foram encontrados muitos resíduos domiciliares acumulados no entorno dos 

contêineres. Além disso, foram verificados vestígios de queimadas recentes no 

local. A rampa de acesso dos caminhões é de madeira e está em bom estado de 

conservação. Atualmente, não é cobrado nenhum valor compensatório dos 

outros dois (02) municípios pela utilização do local para transbordo. Ao lado da 

área em questão, há uma propriedade rural e, conforme informações do 

proprietário, em dias de vento intenso, materiais plásticos leves são carreados 

para sua lavoura. 
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Figura 417: Visita à estação de transbordo de Três Barras do Paraná. 

 Área de Bota-fora: A equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou também 

uma área de bota-fora do município. Verificou-se que não é realizada a gestão 

dos resíduos no local e foram encontradas diferentes tipologias de resíduos, tais 

como: resíduos verdes (galhos folhas e grama), entulhos, peças de roupas, 

calçados, latas de tinta, plásticos, sacarias, tecidos, isopor, colchões, madeiras, 

vidros, telhas, pneus e embalagens de medicamentos, conforme ilustra a Figura 

418. Também foram constatados vestígios de queimadas recentes. O local é 

aberto e não há controle de acesso.  
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Figura 418: Área de bota-fora de Três Barras do Paraná. 

 Antigo Lixão: A equipe do PERS/PR visitou a área do antigo lixão do município, 

o qual operou por aproximadamente vinte (20) anos e foi encerrado em 2006. No 

mesmo local operou, entre 2006 e 2008, um aterro sanitário com duas (02) 

valas. O aterro sanitário foi encerrado pela falta de espaço na área. Desde o 

encerramento do aterro sanitário, os resíduos são encaminhados à estação de 

transbordo. A cerca de isolamento da área não está em bom estado, tornando a 

área de fácil acesso. Conforme pode ser visto na Figura 419, atualmente a área 

está coberta por vegetação rasteira e leucenas em grande quantidade, há 

vestígios de disposição irregular de resíduos feita por munícipes. Não existem 

pontos de monitoramento e verificou-se vestígios de resíduos da época da 

operação do aterro sanitário. 
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Figura 419: Visita à área do antigo lixão e do antigo aterro sanitário de Três Barras do 
Paraná. 

 Outras Informações: No município de Três Barras do Paraná há um programa 

implantado pela Sanepar em parceria com a Secretaria de Educação, para 

coleta de óleo de cozinha nas escolas municipais por meio de bombonas 

dispostas nos locais de entrega voluntária. O óleo é comercializado por R$ 

0,70/L e o recurso obtido pela venda é revertido na aquisição de lousas para as 

escolas, fornecidas pela Sanepar. 
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A Figura 420 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Três Barras do Paraná. 

 

Figura 420: Locais visitados no município de Três Barras do Paraná. 
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A Figura 421 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Três Barras do Paraná. 

 

Figura 421: Declaração de visita técnica ao município de Três Barras do Paraná. 
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58. MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

Data da visita técnica 23/08/2017 

Representante(s) 

município 

Sueli Miamoto Engenheira Civil 

(44) 3902-1145 

semampvai@gmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2007           (     ) PMSB Ano:  
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

 

58.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Paranavaí 

A equipe técnica do PERS/PR esteve no município de Paranavaí para 

levantamento de informações sobre a gestão de resíduos realizada no município. O 

diagnóstico ocorreu em dois (02) momentos; uma reunião na Secretaria de Meio 

Ambiente, para aplicação do questionário junto às autoridades competentes, e, 

posteriormente, visitas aos locais envolvidos com o gerenciamento dos resíduos 

sólidos do município. A seguir, são apresentados os relatos das atividades 

desenvolvidas em Paranavaí. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: No início da manhã, a 

equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve em reunião na Secretaria de Meio 

Ambiente de Paranavaí. A equipe foi recepcionada pela Engenheira Civil da 

Prefeitura, Sueli Miamoto e também participaram da reunião os representantes, 

Vinicius Rocha e Ronaldo Majeuski da Transresíduos, empresa responsável 

pela coleta e operação do Aterro Sanitário do município. O questionário foi 

apresentado aos representantes do município e preenchido de acordo com o 

conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 422, a seguir, ilustra a 

reunião realizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranavaí. 
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Figura 422: Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranavaí. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis Municipal: Após a reunião na 

Secretaria de Meio Ambiente, a equipe iniciou as visitas técnicas pela Unidade 

de Triagem de Materiais Recicláveis de Paranavaí. O local é operado desde 

2003 pela Cooperativa de Seleção de Materiais Recicláveis e Prestação de 

Serviços de Paranavaí. A cooperativa conta com suporte da Prefeitura, que 

disponibiliza o barracão e paga a conta da água, de energia elétrica e realiza um 

pagamento de R$ 16.774/mês. A cooperativa comercializa aproximadamente 

35% do material proveniente da coleta seletiva, o que gera uma receita de R$ 

475.000/ano. O local é licenciado pelo IAP, possui 1.200 m² de área construída e 

nele trabalham trinta e seis (36) cooperados. O galpão dispõe de prensa, esteira 

e máquina empilhadeira. A Figura 423 apresenta a vista interna da unidade de 

triagem de resíduos recicláveis de Paranavaí, na qual é possível observar a 

esteira e a empilhadeira da associação, além dos fardos de materiais recicláveis. 
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Figura 423: Visita à Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis. 

 Área para Disposição de RCC e Resíduos de Poda: A área utilizada para 

disposição de RCC e de resíduos de poda é conhecida como “Buraco do 

Caíque”, onde são destinados resíduos volumosos, caliça e diversos outros tipos 

de resíduos. O local foi escavado para retirada de material para construção civil 

pela Prefeitura e, posteriormente, passou a ser aterrado com os resíduos dessa 

atividade. A área será cercada e a Prefeitura irá colocar um vigilante para 

monitorar o local e selecionar os materiais recebidos. A intenção da Secretaria 

era utilizar o local apenas para dispor resíduos de poda e RCC, porém, como o 

local permanece aberto e sem vigilância, a população dispõe outros tipos de 

resíduos no local. A área já é utilizada há mais de dez (10) anos e nunca houve 

fiscalização rígida por parte da Prefeitura. Verificou-se que muitos materiais 

leves, como sacolas plásticas, são carreados, pelo vento, para o terreno de uma 

Escola Municipal que se localiza em frente ao local. Existem máquinas da 

Prefeitura para realizar o espalhamento e o recobrimento dos resíduos. Não é 
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cobrada taxa para disposição de resíduos na área e há muitos catadores não 

organizados no local. Existe um TAC firmado com o Ministério Público para 

regularizar a situação da área. A Figura 424 apresenta a área de disposição de 

resíduos da construção civil e de resíduos de poda, na qual é possível observar 

uma escavadeira, um caminhão e um automóvel carregados de resíduos de 

poda para dispor no local. 

  

  

Figura 424: Área de disposição de RCC e resíduos de poda de Paranavaí. 

 Aterro Sanitário Municipal: A equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou 

também o aterro sanitário municipal de Paranavaí, operado pela empresa 

Transresíduos. O aterro recebe também resíduos de outros seis (06) municípios, 

são eles: Mirador, São Carlos do Ivaí, Tamboara, Nova Aliança do Ivaí, 

Presidente Castelo Branco e Alto Paraná. O município de Paranavaí é 

responsável pela disposição de 21.956 t/ano de resíduos no aterro. A 

Transresíduos também é responsável pela coleta domiciliar no município e todos 
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os caminhões que entram e saem do Aterro são pesados em balança própria da 

empresa. Dez (10) pessoas trabalham no local e não há a presença de 

catadores. O aterro localiza-se no Lote 34, Gleba Patrimônio Sumaré, possui 

lagoas de tratamento de chorume e sua licença está em processo de renovação 

junto ao IAP. A Figura 425 apresenta a balança de pesagem dos caminhões, a 

área de disposição de resíduos do aterro sanitário de Paranavaí e as lagoas de 

tratamento chorume. 

  

  

Figura 425: Aterro Sanitário Municipal de Paranavaí. 
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A Figura 426 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Paranavaí. 

 

Figura 426: Locais visitados no município de Paranavaí. 
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A Figura 427 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Paranavaí. 

 

Figura 427: Declaração de visita técnica ao município de Paranavaí. 
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59. MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 

Data da visita técnica 23/08/2017 

Representante(s) 

município 

José Augusto Camargo 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

meioambiente_calema@hotmail.com 

Valdir Giachini 
Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2005           (  X  ) PMSB Ano: 2011 

mailto:meioambiente_calema@hotmail.com
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59.1 Relato da Visita Técnica ao Município de Capitão Leônidas Marques 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Capitão Leônidas Marques, com os representantes da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. Após a reunião, visitou-se o barracão de reciclagem, a 

estação de transbordo e o antigo lixão. A seguir, segue o relato das atividades 

desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas do município de Capitão Leônidas 

Marques. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Capitão Lêonidas Marques: No período 

da manhã, a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Prefeitura Municipal de 

Capitão Lêonidas Marques, com os representantes da Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente. O questionário foi apresentado aos representantes e 

preenchido de acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A 

Figura 428 ilustra a reunião realizada na Prefeitura de Capitão Lêonidas 

Marques. 

 

Figura 428: Reunião na Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: A equipe do PERS/PR visitou a 

unidade de triagem de resíduos recicláveis da Associação de Catadores de 

Capitão Leônidas Marques – ACAP, operada em um pequeno barracão, coberto 

de madeira e com estrutura precária. Não há mesa e tampouco esteira de 

catação; a triagem de materiais recicláveis é realizada no chão. Ao lado do 

barracão foi construída uma estrutura de apoio com refeitório e banheiros para 

os associados. Em toda a área coberta há muitos materiais espalhados e, 

devido à falta de espaço, grande parte dos materiais já triados é acondicionada 
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em big bags e armazenada em local aberto. Os vidros são separados em: 

inteiros e quebrados; os inteiros são encaminhados para Céu Azul e os 

quebrados comercializados com um reciclador de Maringá. O isopor é 

comercializado com um atravessador de Santa Tereza do Oeste; caixas de leite, 

alumínio, cobre, fardos de PET e papelão são vendidos para um reciclador de 

Capanema. Foram observadas pilhas, ferragens e madeiras no local. Os 

catadores trabalham por dia e conforme disponibilidade de material; a renda 

média é de R$ 60/dia. A Figura 429 apresenta a vista interna da unidade de 

triagem de resíduos recicláveis da ACAP, na qual é possível observar os 

associados retirando os materiais recicláveis coletados pelo caminhão da 

Prefeitura, a prensa da associação, o local de armazenamento de papelão e 

fardos de materiais recicláveis. 

  

  

Figura 429: Visita ao barracão de triagem de materiais recicláveis da ACAP. 
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 Estação de Transbordo: Próximo ao barracão de triagem há uma estação de 

transbordo, a qual recebe resíduos domiciliares do município de Capitão 

Leônidas Marques e é operada pela empresa Sabiá Ecológico, que realiza o 

transporte e a destinação final dos resíduos.  

O local possui estrutura precária, não há controle de acesso e há cerca no 

entorno. Foram encontrados muitos resíduos domiciliares acumulados no 

entorno dos contêineres, inclusive materiais recicláveis. Os contêineres 

possuem chorume acumulado no fundo; a rampa de disposição é de concreto, 

mas não está bem conservada.  

Segundo o José Augusto, o contrato de prestação de serviços do município com 

a empresa Sabiá Ecológico contempla a coleta e o tratamento do chorume. 

Entretanto, segundo informações dos representantes da Prefeitura, o 

cronograma de coleta da empresa Sabiá Ecológico não é bem estruturado. 

Há um poço de coleta de chorume na área, que está entupido e não está em 

funcionamento. Além disso, existe um projeto da Prefeitura para a reforma do 

pátio de transbordo, do sistema de coleta e do tratamento do chorume. O 

município está em busca de recursos para execução desse projeto por meio da 

construtora da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu.  

A Figura 430 apresenta a estação de transbordo de Capitão Lêonidas Marques, 

na qual é possível observar o transbordo de resíduos do caminhão de coleta 

para o contêiner. 
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Figura 430: Visita à estação de transbordo de Capitão Leônidas Marques. 

 Área de Bota-fora: A equipe técnica do PERS/PR também visitou uma área de 

bota-fora do município, localizada ao lado da estação de transbordo. Verificou-se 

que não é realizada a gestão dos resíduos no local e foram encontradas 

diferentes tipologias de resíduos, tais como resíduos verdes (galhos, folhas e 

grama), latas de tinta, plásticos, espumas, resíduos volumosos e entulhos 

(Figura 431) dispostos no local por uma empresa coletora de resíduos da 

construção civil do município. Identificaram-se vestígios de queimadas recentes 

no local. A área não possui cerca no entorno e não há controle de acesso.  

  

Figura 431: Área de bota-fora em Capitão Lêonidas Marques. 

 Antigo Lixão: A equipe técnica do Consórcio Envex-Engebio visitou a área do 

antigo lixão do município, o qual operou por aproximadamente cinquenta (50) 

anos e foi encerrado em 2004. Entre 2004 e 2009 foram construídas valas, com 
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sistema de captação de gases e chorume. Desde o encerramento da área, os 

resíduos são encaminhados à estação de transbordo. A cerca de isolamento da 

área não encontra-se em bom estado. Atualmente a área está coberta por 

vegetação rasteira e leucenas em grande quantidade, conforme ilustra a Figura 

432. Há vestígios de disposição irregular feita por munícipes. Não há 

monitoramento da área e existe um PRAD, que não foi executado.  

  

Figura 432: Visita à área do antigo lixão e do antigo aterro sanitário de Capitão Lêonidas 
Marques. 

 Outras Informações: Os pneus inservíveis da Prefeitura são armazenados no 

entreposto da Reciclanip, em Cascavel. Os pneus que são encontrados na área 

de transbordo são recolhidos e encaminhados juntamente com os da Prefeitura. 

O município atualmente realiza a compra pneus vinculada à entrega dos usados 

na aquisição dos novos. Já as lâmpadas dos estabelecimentos públicos do 

município são armazenadas num barracão da Prefeitura, pilhas e baterias são 

encaminhadas à estação de transbordo e resíduos volumosos são 

encaminhados à área de bota-fora.  
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A Figura 433 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Capitão Leônidas Marques. 

 

Figura 433: Locais visitados no município de Capitão Lêonidas Marques. 
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A Figura 434 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Capitão Leônidas Marques. 

 

Figura 434: Declaração de visita técnica ao município de Capitão Leônidas Marques. 
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60. MUNICÍPIO DE CASTRO 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CASTRO 

Data da visita técnica 23/08/2017 

Representante(s) 
município 

Henrique Salgado 
Superintendência Municipal de Meio 

Ambiente 

(42) 2122-5540 

meioambiente@castro.pr.gov.br 

Luiz Claudio Pereira Vigilância Sanitária 

Natalia Vigilância Sanitária 

Patrícia Fadel Agricultura 

Maristela Oliveira Turismo 

Vinicius Gustman 
Superintendência Municipal de Meio 

Ambiente 

Dayane Molin 
Superintendência Municipal de Meio 

Ambiente 

Técnicos do Consórcio 
EnvEx-Engebio 

Fernanda Muzzolon Padilha e Roberta Gregório 

Representante do 
Comitê Diretor 

- 

Preenchimento do 
SNIS 

(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CASTRO 

Preenchimento do 
SEIRSU 

(     ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 
Questionário 
Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2011               (  X  ) PMSB Ano: 2013 

60.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Castro 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na sede da 

Prefeitura Municipal de Castro em reunião com técnicos municipais das secretarias 

envolvidas com a gestão de resíduos sólidos no município. No período da tarde foram 

realizadas visitas ao aterro sanitário municipal, na associação de catadores de 

recicláveis, em uma empresa de compostagem, em dois (02) ecopontos e nas áreas 

onde supostamente eram dois (02) antigos lixões do município. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: No período da manhã foi 

realizada reunião com representantes das Secretarias de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, Agricultura, Turismo e Saúde/VISA. O questionário 

elaborado para o diagnóstico foi repassado item por item e foi respondido de 

acordo com o conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 435 

ilustra a reunião realizada na Prefeitura de Castro. 
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Figura 435: Reunião na Prefeitura Municipal de Castro. 

 Ecopontos: O município conta com quatro (04) ecopontos para entrega de 

materiais recicláveis, resíduos de construção civil, resíduos volumosos, 

eletroeletrônicos e resíduos verdes. Todos possuem infraestrutura semelhante: 

são cercados, possuem área coberta com piso em concreto onde são instaladas 

as caçambas para disposição dos resíduos e ainda contam com edificação para 

administração do local, a qual serve também para armazenar os resíduos 

eletroeletrônicos recebidos. Os ecopontos, ilustrados na Figura 436, operam 

durante a semana em horário comercial com um funcionário para gestão. 

  

Figura 436: Ecopontos do município de Castro. 

 Aterro Sanitário: Foi realizada visita ao aterro sanitário do município, instalado 

em uma área de mineração. A disposição dos resíduos é realizada nas áreas já 

exploradas e a continuidade do aterro ocorrerá nas áreas exploradas 

atualmente, no mesmo imóvel. O imóvel pertence ao responsável pela 
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mineração que aluga o terreno para a Prefeitura pelo valor de R$168.000/ano. A 

operação do aterro é realizada pela empresa Inova Ambiental que também 

realiza os serviços de coleta de resíduos no município. No momento da visita foi 

observado que o aterro é bem operado, conta com balança na entrada para 

pesagem de caminhões, sistema de tratamento e recirculação de chorume, 

drenagem de gás, drenagem de águas pluviais, cobertura e compactação diária 

dos resíduos. A área é cercada, porém o empreendimento está com a licença de 

operação vencida; entretanto a Prefeitura fez a solicitação de renovação da 

licença com a antecedência recomendada, e ainda não obteve a resposta do 

IAP. O município de Piraí do Sul também utiliza o aterro e realiza o pagamento 

para a Prefeitura de Castro no valor de R$100,00/t de resíduo disposto. A Figura 

437 apresenta a estrutura do aterro sanitário do município de Castro. 
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Figura 437: Aterro Sanitário Municipal de Castro. 

 Associação de Catadores: Em seguida foi realizada uma visita à associação 

de catadores do município, a qual ainda não está legalmente constituída. 

Atualmente, a Prefeitura Municipal realiza a coleta de recicláveis e destina para 

a associação que realiza a triagem dos mesmos. A associação foi alocada no 

antigo abatedouro municipal, pertencente à Prefeitura. O local encontra-se em 
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péssimo estado e as condições de trabalho também são inadequadas. A Figura 

438 apresenta fotos da associação de catadores de Castro, na qual ainda é 

possível observar a estrutura do antigo abatedouro do município. 

  

  

  

Figura 438: Associação de catadores do município de Castro. 
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Os representantes do município relataram que a Prefeitura irá locar um barracão 

para instalar uma unidade de triagem, mas que essa só será entregue à associação 

quando a mesma estiver formalizada e por meio de contrato de prestação de serviços. 

 Empresa Bozzano – Compostagem de resíduos orgânicos: Foi realizada 

visita na empresa para a qual o município destina os resíduos verdes dos 

serviços de poda e capina e também das coletas de resíduos verdes 

domiciliares. A empresa realiza a compostagem de resíduos orgânicos, recebe 

resíduos da Prefeitura e de diversas empresas geradoras na região, como a 

Cargill, Heineken, entre outras. Além da fração orgânica de resíduos sólidos 

recebe, também, resíduos líquidos de abatedouros, por exemplo. O composto 

gerado é usado principalmente como condicionador de solo na produção 

agrícola do mesmo proprietário e também realizam a comercialização do 

composto para terceiros, porém em menor quantidade. A empresa possui 

licença ambiental junto ao IAP. Não foi concedida autorização para fotografar o 

empreendimento. 

 Antigas áreas de disposição final de RSU: Durante a reunião no período da 

manhã, foi relatado que existiam dois (02) antigos lixões já encerrados no 

município. O primeiro teria sido encerrado na década de noventa (90) e o 

segundo no ano de 2005. A equipe da Prefeitura indicou os locais onde 

supostamente seriam os antigos lixões. As áreas, ilustradas na Figura 439 e 

Figura 440, foram vistoriadas, porém nenhuma delas apresentava indícios de 

terem sido utilizadas para disposição de resíduos sólidos. 
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Figura 439: Lixão encerrado na década de 90. 

  

Figura 440: Lixão encerrado em 2005. 
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A Figura 441 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Castro. 

 

Figura 441: Locais visitados no município de Castro. 
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A Figura 442 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Castro. 

 

Figura 442: Declaração de visita técnica ao município de Castro. 
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61. MUNICÍPIO DE PARANACITY 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PARANACITY 

Data da visita técnica 24/08/2017 

Representante(s) 

município 

José Soler Técnico Agrícola 

joaocarlossoler@hotmail.com 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2008           (  X  ) PMSB Ano: 2016 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PARANACITY 

 

61.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Paranacity 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Paranacity para 

levantar informações a respeito da gestão de resíduos no município. O 

diagnóstico ocorreu inteiramente na parte da manhã e em dois (02) momentos, 

uma reunião na Prefeitura Municipal para aplicação do questionário junto às 

autoridades competentes e, posteriormente, visitas aos locais envolvidos 

diretamente com as etapas no manejo dos resíduos. A seguir são apresentados 

os relatos das atividades desenvolvidas em Paranacity. 

 Reunião na Prefeitura de Paranacity: No início da manhã, a equipe do 

Consórcio EnvEx-Engebio esteve em reunião na Prefeitura Municipal de 

Paranacity. A reunião contou com a participação da Prefeita Sueli Wanderbrook, 

do Secretário de Obras, Fabio Ricardo, do Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente, José Salomão, da Secretária de Saúde, Marisa Andrade e dos 

funcionários municipais: João Carlos Soler, Camila Ribeiro e Vera Lucia Casarin. 

O questionário foi apresentado aos representantes e preenchido de acordo com 

o conhecimento disponível no momento da visita. A Figura 443 ilustra a reunião 

realizada na Prefeitura de Paranacity. 
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Figura 443: Reunião na Prefeitura de Paranacity. 

 Hospital Municipal Santiago Begga e Centro de Saúde: Após a reunião na 

Prefeitura, a equipe seguiu para o Hospital Municipal Leonor Santiago Begga, 

onde visitou a instalação em que os resíduos são armazenados para posterior 

coleta pela empresa De Sorti & Sorti Ltda. A equipe também visitou as 

instalações de um Centro de Saúde Municipal, localizado ao lado do hospital. A 

Figura 444 apresenta a identificação do hospital municipal e do Centro de Saúde 

de Paranacity, além de apresentar a área de armazenamento de resíduos de 

saúde. 

  

Figura 444: Visita ao Hospital Municipal e ao Centro de Saúde de Paranacity. 

 Área para disposição de RCC e resíduos de Poda: Após visita ao Hospital 

Municipal, a equipe visitou o local onde são dispostos os Resíduos de 

Construção Civil e de poda do município. O local não possui cerca no entorno e 

tampouco vigilância, assim, qualquer pessoa pode dispor resíduos na área. Os 
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RCC foram utilizados durante muitos anos para conter uma erosão no local e a 

cota original do terreno já foi superada. A própria Prefeitura realiza o serviço de 

coleta de RCC e não cobra taxa alguma pelo serviço. Estima-se que 18.000 

t/ano são aterradas no local. De acordo com os funcionários, a área possui 

licença ambiental, entretanto, esse documento não foi localizado. A Figura 445 

apresenta a área de disposição de resíduos da construção civil e de resíduos de 

poda, na qual é possível observar uma empilhadeira, um trator e um caminhão-

caçamba no local, além dos resíduos dispostos na área. 

  

  

Figura 445: Área de disposição de RCC e de resíduos de poda de Paranacity. 

 Antigo Lixão Municipal e Atual Estação de Transbordo: No final da manhã, a 

equipe visitou a área do antigo lixão do município, que atualmente funciona 

como transbordo de RSU. Na prática, o local segue como um lixão, pois é mal 

organizado e, apesar da existência de dois (02) contêineres, grande parte dos 

resíduos estão dispostos no chão. A área não possui vigilância e existem 



  

 

585 

catadores não organizados no local. A empresa que realiza a coleta de resíduos 

é a Transresiduos, que os destina ao aterro sanitário privado da empresa 

Pedreira Ingá, situado em Maringá. Futuramente, o local será utilizado como 

aterro sanitário, que será operado pela Prefeitura. Já está construída a primeira 

vala para disposição de resíduos e o município aguarda o fim do contrato com a 

Transresíduos para iniciar a operação do aterro sanitário municipal. A Figura 446 

apresenta os dois (02) contêineres da estação de transbordo, a disposição de 

resíduos ao lado dos contêineres e a vala de disposição de resíduos do futuro 

aterro sanitário municipal de Paranacity,  

  

  

Figura 446: Lixão municipal e unidade de transbordo de Paranacity. 

  



  

 

586 

A Figura 447 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Paranacity. 

 

Figura 447: Locais visitados no município de Paranacity. 
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A Figura 448 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Paranacity. 

 

Figura 448: Declaração de visita técnica ao município de Paranacity. 

  



  

 

588 

62. MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

Data da visita técnica 24/08/2017 

Representante(s) 

município 

Elmo Rowe Junior Diretor de Meio Ambiente 

elmoj@cascavel.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba e Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(      ) Sim           (    ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(      ) Sim          (   ) Parcial      (  X ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2008           (  X  ) PMSB Ano: 2013 
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62.1 Relato da Visita Técnica ao Município de Cascavel 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal, com o Diretor de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente. Após a 

reunião, visitou-se a empresa Desinfecta, o aterro privado da Paraná Ambiental e o 

aterro sanitário municipal de Cascavel. No início da tarde, a equipe se reuniu com a 

diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná – 

SINDUSCON e visitou os barracões das associações e cooperativas de catadores. A 

seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas nas áreas 

do município de Cascavel. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel: No período da manhã 

a equipe técnica do PERS/PR reuniu-se na Secretaria de Meio Ambiente com o 

Diretor de Meio Ambiente, conforme ilustra a Figura 449. O questionário foi 

apresentado ao representante do município e preenchido conforme 

conhecimento disponível no momento da visita. As informações faltantes serão 

disponibilizadas via e-mail para a equipe do Consórcio-Consultor.  

 

Figura 449: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel. 

 Unidade de Tratamento de RSS da empresa Desinfecta: A equipe técnica do 

Consórcio Envex-Engebio visitou a unidade de tratamento de resíduos de saúde 

- RSS da empresa Desinfecta. A empresa recebe cerca de 14 t/mês de RSS dos 

Grupos A e E, que são autoclavados e encaminhados para o aterro industrial da 

empresa Paraná Ambiental, localizado ao lado da unidade de tratamento de 

RSS. Os resíduos perfurocortantes também são encaminhados para o aterro 

industrial da empresa Paraná Ambiental. O processo de autoclavagem tem 
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duração de aproximadamente quarenta (40) minutos e esse processo é 

realizado cerca de oito (08) vezes por dia. O sistema de tratamento de efluentes 

é composto por uma caixa de passagem, dois (02) filtros anaeróbios, uma fossa 

séptica e posteriormente é encaminhado para a ETE da empresa Paraná 

Ambiental.  A Figura 450 ilustra as bombonas onde os RSS são recebidos, a 

entrada e a saída da autoclave e a fachada externa da empresa. 

  

  

Figura 450: Visita a unidade de tratamento de RSS da empresa Desinfecta. 

 Aterro da Empresa Paraná Ambiental: A equipe do Consórcio Envex-Engebio 

visitou a unidade de destinação final de resíduos de classe I (perigosos) e de 

classe II-B (não inertes) da empresa Paraná Ambiental, localizada na área rural 

de Cascavel; possui, atualmente, um total de trinta e cinco (35) funcionários e 

dezesseis (16) caminhões.. No local há três (03) valas para disposição de 

resíduos de classe I, uma já encerrada e coberta com geomembrana, uma em 

operação e outra em fase de construção, com previsão de início das atividades 
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para 2017. As lâmpadas recebidas são acondicionadas em bombonas, 

armazenadas em um barracão coberto e encaminhadas para uma empresa 

recicladora, localizada em Toledo. Os tanques e líquidos perigosos recebidos 

são armazenados em barracão fechado, lavados e destinados para a vala de 

resíduos perigosos da empresa. Em relação aos pneus, a empresa está em 

negociação com a Reciclanip, para firmar um convênio de recolhimento de 

pneus inservíveis. As análises laboratoriais da ETE são realizadas, até o 

momento, por laboratório contratado, no entanto a empresa reativará seu 

laboratório de monitoramento. A área total do aterro é de 642.000 m2 e há uma 

área no entorno do local, já licenciada para ampliação. A Paraná Ambiental, 

também, possui um aterro Classe II-B, com duas (02) células, uma delas já 

encerrada e uma em operação com sistema de coleta e tratamento de gases e 

de chorume. A ETE de tratamento físico-químico possui gradeamento, 

peneiramento, coagulação com sulfato de alumínio ((Al2SO4)3) e três (03) 

lagoas, uma de aeração, duas (02) de polimerização e uma de emergência. 

Parte do efluente da estação é destinado para reuso e a outra parte para 

fertirrigação de áreas agrícolas vizinhas ao aterro, de propriedade da empresa. 

A vazão total tratada pela estação é de 22 m3/h com a ampliação prevista para 

200 m3/h. Não foram autorizados registros fotográficos no interior da empresa. A 

Figura 451 apresenta o portão de acesso da unidade da empresa Paraná 

Ambiental de Cascavel. 

 

Figura 451: Visita ao aterro da empresa Paraná Ambiental. 

 Aterro Sanitário Municipal: Na sequência, a equipe técnica do PERS/PR se 

deslocou até o aterro sanitário municipal de Cascavel, em operação desde 1995. 
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A área antiga do aterro sanitário possui dezesseis (16) células, encerradas em 

2011, todas cobertas por vegetação rasteira e predomínio de leucenas. A nova 

área do aterro, em operação desde 2011, possui seis (06) células, (04) 

encerradas, uma em operação e uma em construção, na etapa de instalação de 

drenos de gás e com previsão de início de operação em setembro de 2017. As 

células foram projetadas com sistema de captação de gases para geração de 

energia elétrica, com abatimento na conta de energia elétrica da Prefeitura. A 

nova área do aterro produz 110 m3/h de gases. Segundo o técnico da Prefeitura, 

estima-se um crédito, em energia gerada, de 70.000 KWh para o mês de agosto 

de 2017. Há onze (11) poços de monitoramento no aterro e o monitoramento do 

chorume das lagoas foi feito como condicionante da licença de operação. A 

geração de energia elétrica a partir do biogás gerado no aterro ocorre por meio 

de dois (02) motores estacionários, um para utilização interna do sistema e outro 

para interligamento à rede da Copel. O sistema de tratamento do chorume é 

composto por duas (02) lagoas aeradas, que utilizam a energia elétrica gerada 

no próprio aterro, e duas (02) lagoas de polimento, com recirculação do chorume 

nas células encerradas, cobertas por grama. A Figura 452 apresenta a nova 

célula de disposição final de resíduos, a célula de disposição de resíduos em 

operação, o sistema de recirculação do chorume na célula encerrada e as 

lagoas aeradas. 
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Figura 452: Visita ao aterro sanitário municipal de Cascavel. 

 Reunião no SINDUSCON Oeste: No período vespertino, a equipe do PERS/PR 

deu continuidade às visitas no município de Cascavel na sede do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná – SINDUSCON Oeste. 

Realizou-se uma reunião com o Comitê de Meio Ambiente da entidade e foram 

discutidos os principais problemas relacionados aos resíduos da construção civil 

em Cascavel e na região Oeste do Paraná, além das ações e programas para 

gestão de RCC realizadas pelo SINDUSCON. O SINDUSCON possui cento e 

setenta e três (173) empresas cadastradas e uma das principais dificuldades 

levantadas pelos representantes do sindicato é a falta de fiscalização por parte 

do poder público municipal quanto ao transporte e destinação final dos entulhos 

das caçambas. Dos quarenta e nove (49) municípios que integram a Regional 

Oeste do SINDUSCON, apenas Cascavel possui usinas de reciclagem e triagem 

de RCC. O sindicato elaborou uma cartilha informativa sobre gestão de RCC 

para os grandes geradores, juntamente com uma listagem de empresas para 
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destinação final de diversos tipos de resíduos gerados nas obras, tais como 

recicláveis, perigosos e madeira. Além disso, em 28 de outubro de 2017 será 

realizado o “Dia do Desafio Logística Reversa” em parceria com o SENAI, 

Prefeituras e as outras regionais do SINDUSCON do Paraná. A Figura 453 

apresenta a vista externa do SINDUSCON e a lista de presença da reunião 

realizada no local. 

  

Figura 453: Visita à regional do oeste do Paraná do SINDUSCON em Cascavel. 

 Barracão de triagem de Recicláveis - COOTACAR: A Equipe Técnica do 

PERS/PR visitou a Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Materiais 

Recicláveis de Cascavel – COOTACAR. A cooperativa recebe materiais 

recicláveis do programa de coleta seletiva do município e ocupa um grande 

barracão alugado de 3.700 m2. A COOTACAR possui cinquenta e um (51) 

cooperados, divididos em quatro (04) setores; cada setor possui um grupo de 

trabalho e o rendimento é dividido em cada grupo, entretanto, a comercialização 

na cooperativa é feita por um único gestor, responsável pela organização 

administrativa da cooperativa. A triagem de resíduos recicláveis é realizada em 

mesas e cada setor possui uma prensa. A cooperativa conta com a atuação de 

uma assistente social, que atende as famílias dos cooperados, com 

encaminhamentos de saúde, acompanhamento de vulnerabilidade social, 

palestras sobre prevenção e cuidados com a saúde das mulheres, além de 

realizar tarefas administrativas como a organização dos roteiros de coleta e 

emissão de declarações de recebimento de material. O administrador da 

cooperativa, Jhonata, relatou as dificuldades da gestão da cooperativa, como a 
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comercialização do vidro, uma vez que há apenas um comprador de vidro 

(quebrado), localizado em Maringá; além disso, citou a necessidade do 

cumprimento das legislações quanto à coleta seletiva de materiais recicláveis. A 

Figura 454 apresenta a vista externa e a interna da unidade de triagem de 

resíduos recicláveis da COOTACAR, na qual é possível visualizar o caminhão-

baú da coleta seletiva, os big bags de materiais recicláveis e o tipo de saco 

entregue à população para acondicionamento dos resíduos recicláveis que 

serão coletados na coleta seletiva. 

  

  

Figura 454: Visita a unidade de triagem de resíduos recicláveis da COOTACAR. 

 Barracão de triagem da CAREMEL: A equipe do Consórcio Envex-Engebio 

visitou as instalações da Cooperativa de Ação e Reciclagem de Materiais de 

Cascavel e Região – CAREMEL, localizada na BR-467, próximo à saída para o 

município de Toledo. A cooperativa opera em um barracão alugado de 1.400 m2 

e conta atualmente com vinte e dois (22) cooperados, divididos em doze (12) 



  

 

596 

equipes. A unidade de triagem da CAREMEL recebe materiais recicláveis de 

toda a área urbana de Cascavel, coletados por meio de quatro (04) caminhões 

da coleta seletiva. A cooperativa realiza triagem de aproximadamente 40 t/mês. 

O local é equipado com quatro (04) prensas, uma cedida pela prefeitura e as 

outras três (03) por uma empresa que compra o papel triado da cooperativa. O 

rendimento dos cooperados é de R$ 1.100/mês. O percentual de material não 

aproveitado e encaminhado como rejeito para o aterro sanitário é de 

aproximadamente 23% (4 a 6 t/mês). A Figura 455 apresenta a vista interna e a 

externa da unidade de triagem de materiais recicláveis da CAREMEL, na qual é 

possível observar os big bags e os fardos de materiais recicláveis. 

  

  

Figura 455: Visita a unidade de triagem de resíduos recicláveis da CAREMEL. 

 Outras Informações: Em Cascavel, dez (10) empresas caçambeiras estão 

cadastradas na Prefeitura e encaminham os entulhos recolhidos para duas (02) 
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unidades de empresas de triagem e reciclagem de RCC: Future Reciclagem 

Inteligente e Lapa Entulhos e Locações Ltda. 

A Figura 456 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Cascavel. 

 

Figura 456: Locais visitados no município de Cascavel. 
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A Figura 457 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Cascavel. 

 

Figura 457: Declaração de visita técnica ao município de Cascavel. 
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63. MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA 

Data da visita técnica 25/08/2017 

Representante(s) 

município 

José Amarildo Secretário de Meio Ambiente 

meioambiente@novaesperanca.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Leonardo Quintela e Rodrigo Quintela 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2014           (  X  ) PMSB Ano: 2015 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA 

 

63.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Nova Esperança 

A equipe técnica do PERS/PR esteve na cidade de Nova Esperança para 

levantamento de informações a respeito da gestão de resíduos no município. O 

diagnóstico ocorreu em dois (02) momentos; uma reunião na Secretaria de Meio 

Ambiente para aplicação do questionário junto às autoridades competentes e, 

posteriormente, visitas aos locais envolvidos com o manejo de resíduos. A seguir, são 

apresentados os relatos das atividades desenvolvidas em Nova Esperança. 

 Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Nova Esperança: No início da 

manhã, a equipe do Consórcio EnvEx-Engebio esteve na Secretaria de Meio 

Ambiente de Nova Esperança. A reunião contou com a participação do 

Secretário de Meio Ambiente, José Amarildo, do Secretário de Infraestrutura 

José Francisco Coltoni e dos funcionários da Vigilância Sanitária Municipal: 

Carlos Lopes, Juliana Fernandes e Arthur Chammas. O questionário foi 

apresentado aos representantes e preenchido de acordo com o conhecimento 

disponível no momento da visita. A Figura 458 ilustra a reunião realizada na 

Secretaria de Meio Ambiente de Nova Esperança. 
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Figura 458: Reunião na Secretaria de Meio Ambiente de Nova Esperança. 

 Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: A unidade de triagem de 

materiais recicláveis de Nova Esperança é operada, desde 2002, pela 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis – COCAMARE. A Prefeitura 

paga, mensalmente, R$ 9.000 para a cooperativa de catadores, além de 

disponibilizar o barracão. Cabe citar que, entre todas as unidades de triagem de 

materiais recicláveis visitadas ao longo das atividades do PERS/PR, foi uma das 

melhores infraestruturas observadas. O barracão possui sala de espera, sala de 

reunião, cozinha, refeitório, prensa, esteira e triturador de papel. A unidade tem 

aproximadamente 1.500 m² e conta com vinte e sete (27) cooperados, que 

trabalham de segunda a sábado. A unidade de triagem de recicláveis da 

COCAMARE possui licenciamento ambiental (Nº13842781-1). O local também é 

utilizado para armazenamento de pneus, que são posteriormente recolhidos pela 

Reciclanip. A Figura 459 apresenta a vista externa da unidade de triagem de 

recicláveis da COCAMARE, o refeitório, a sala de reunião, fardos de materiais 

recicláveis, o triturador de da cooperativa e o local de armazenamento de pneus. 



  

 

602 

  

  

  

Figura 459: Unidade de triagem de materiais recicláveis da COCAMARE. 

 Unidade de Transbordo: A unidade de transbordo localiza-se na área do antigo 

aterro sanitário do município, que foi desativado pelo alto custo de operação. O 

local possui uma cobertura com dois (02) contêineres que armazenam 

temporariamente os resíduos. A empresa Transresíduos recolhe diariamente os 

resíduos e os destina ao aterro sanitário privado operado pela empresa Pedreira 
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Ingá, localizado no município de Maringá. O local não é licenciado pelo IAP, não 

possui cerca no entorno e tampouco vigilância. Anualmente, cerca de 6.000 t de 

resíduos são transbordados na unidade. A Figura 460 ilustra a área onde se 

localiza a estação de transbordo. 

  

Figura 460: Lixão municipal e Unidade de Transbordo de Nova Esperança. 

 Aterro Privado de RCC: O último local visitado pela equipe técnica do 

PERS/PR foi um aterro privado de resíduos da construção civil, ilustrado na 

Figura 461. A Prefeitura não dispõe seus resíduos no local porque os utiliza para 

contenção de erosões e os resíduos que chegam ao local são provenientes de 

obras privadas; esse material é triado e disposto no terreno e os materiais 

recicláveis são comercializados. A área possui cerca no entorno, possui 

vigilância e licença junto ao IAP.  

  

Figura 461: Aterro privado de RCC de Nova Esperança. 
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A Figura 462 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Nova Esperança. 

 

Figura 462: Locais visitados no município de Nova Esperança. 
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A Figura 463 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Nova Esperança. 

 

Figura 463: Declaração de visita técnica ao município de Nova Esperança. 
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64. MUNICÍPIO DE CURITIBA 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Data da visita técnica 25/08/2017 

Representante(s) 

município 

Edélcio Marques Reis 

Departamento de Limpeza Pública 

Luiz Celso Coelho 

41 3313-5750 

limpezapub@smma.curitiba.pr.gov.br 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Fernanda Muzzolon Padilha e Roberta Gregório 

Representante do 

Comitê Diretor 
Vinicio Costa Bruni 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2010           (  X  ) PMSB Ano: 2015 
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64.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Curitiba  

A visita técnica da equipe de elaboração do PERS/PR ao município de Curitiba 

foi realizada em três (03) etapas, em três (03) dias diferentes, a saber: 

 Reunião no Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente - DLP; 

 Reunião no Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente; 

 Visita aos antigos locais de disposição de resíduos do município: Lixão 

da Lamenha Pequena, Vala Séptica da CIC, Lixão da Cidade Industrial 

de Curitiba – CIC e Aterro Sanitário da Caximba. 

 Reunião no Departamento de Limpeza Pública: A reunião ocorreu na sede do 

DLP e contou com a participação do Diretor Edélcio, do Engenheiro Sanitarista 

Luiz, e do Coordenador do Comitê Diretor do PERS/PR, Vinicio Costa Bruni. 

Nessa reunião, o questionário elaborado para o diagnóstico foi respondido para 

os itens referentes à coleta e a destinação final de resíduos. Foram também 

relatadas as principais atividades desenvolvidas pelo Departamento, o 

planejamento de atividades e as principais dificuldades. 

Edélcio relatou que estão preparando novo edital de licitação para os serviços de 

coleta – convencional e seletiva. A licitação prevê a manutenção do mesmo 

modelo de coleta, ambas realizadas pelo sistema porta a porta, sem previsão de 

estabelecimento de coleta conteinerizada ou construção de estações de 

transbordo. Edélcio relatou, ainda, que estão estudando a possibilidade de 

implantar estações de triagem de resíduos, para onde seriam encaminhados os 

resíduos da coleta convencional para serem segregados e os rejeitos 

encaminhados ao aterro contratado, porém ainda não existe definição para 

implantação dessas estações. 

Edélcio e Luiz relataram que a coleta ocorre de maneira bastante satisfatória no 

município, realizada diariamente na região central e três (03) vezes por semana 

no restante do município. As principais dificuldades estão relacionadas com a 
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disponibilização dos resíduos para coleta pela população, quando dispõem em 

dias ou locais inadequados. 

Quanto à coleta seletiva de recicláveis, Edélcio e Luiz relataram a grande 

redução no volume de materiais coletados; no ano de 2016 a média de coleta 

era de 3.500 t/mês e decaiu para cerca de 2.500 t/mês em 2017. Essa redução 

ocorreu principalmente devido à atuação de catadores que realizam a coleta 

com veículos próprios de médio e grande porte antes mesmo do caminhão da 

Prefeitura e sem a devida autorização. Atualmente, o DLP está realizando um 

cadastro desses coletores de recicláveis, com o objetivo de levantar o número 

aproximado, o tipo de veículo utilizado, a quantidade de material coletado, o 

local de triagem e o destino dos materiais e seus rejeitos, o número de pessoas 

envolvidas no serviços de coleta e triagem e, ainda, a renda média obtida com a 

comercialização. 

O cadastro é feito pela equipe da coleta seletiva no momento de execução do 

roteiro de coleta. Os motoristas realizam o cadastramento dos catadores 

encontrados no setor e repassam a ficha cadastral ao Departamento.  

A coleta seletiva é realizada no município com trinta e três (33) caminhões-baú e 

cinquenta e nove (59) equipes de coleta. A destinação dos resíduos é feita para 

vinte e duas (22) associações/cooperativas de catadores conveniadas com a 

prefeitura. 

Em complementação a coleta porta a porta de recicláveis a Prefeitura conta com 

onze (11) Estações de Sustentabilidade que funcionam como pontos de entrega 

voluntária de resíduos. Existem dois (02) tipos de Estações: a Tipo I recebe 

apenas recicláveis e a Tipo II recebe recicláveis, caliça e resíduos vegetais. De 

acordo com os técnicos, as Estações não funcionam como esperado, pois ocorre 

muito vandalismo, furto de materiais e acabam utilizadas para disposição de 

outros tipos de resíduos, principalmente resíduos volumosos. 

A coleta de resíduos tóxicos/perigosos é realizada nos terminais do transporte 

coletivo. Existe roteiro de coleta estabelecido em que o caminhão fica um dia em 

cada terminal recebendo resíduos como: lâmpadas, pilhas e baterias, tintas, 

medicamentos vencidos entre outros. Os materiais perigosos coletados são 
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destinados para aterro industrial contratado pelo município, lâmpadas são 

destinadas para descontaminação e o óleo vegetal é encaminhado para 

reciclagem. Atualmente, o valor pago pela coleta e destinação dos materiais é de 

R$ 27.273/mês para uma média mensal de 2.755 kg de resíduos em geral e 

6.800 lâmpadas. 

A coleta de Resíduos de Construção Civil - RCC, resíduos verdes e volumosos é 

realizada a partir de agendamento através da Central de Atendimento da 

Prefeitura de Curitiba. Para RCC o volume máximo coletado pela Prefeitura é de 

0,5 m³ a cada dois (02) meses. O RCC coletado é destinado para aterro e os 

resíduos verdes são destinados para compostagem na empresa BIOCOM 

localizada na Cidade Industrial de Curitiba. 

Os técnicos municipais também relataram sobre as áreas degradadas por 

disposição inadequada de resíduos e foi realizado agendamento para visitação 

das seguintes áreas: aterro da CIC, aterro da Lamenha Pequena, vala séptica da 

CIC e aterro da Caximba. A Figura 464 a seguir ilustra a reunião realizada no 

DLP. 

 

Figura 464: Reunião com o Departamento de Limpeza Pública - DLP. 

 Reunião no Setor de Educação Ambiental: A reunião ocorreu no dia 30 de 

agosto de 2017 na sede da SMMA, no Setor de Educação Ambiental. A Gerente 

Leila relatou sobre as atividades desenvolvidas de educação ambiental no 

município e também sobre a atuação junto às cooperativas e associações de 

catadores cadastradas ao Programa Ecocidadão. 
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Atualmente estão cadastradas junto ao ECOCIDADÃO vinte e uma (21) 

associações/cooperativas que recebem os materiais recicláveis coletados pelo 

serviço público de coleta com um total de seiscentos e noventa e nove (699) 

catadores. Dessas, dezenove (19) associações/cooperativas são acompanhadas 

pela rede CATAPARANÁ e duas (02) são independentes.  

A Prefeitura contrata as associações/cooperativas para realizar a triagem dos 

resíduos e paga por tonelada de material triado. Para aquelas que possuem 

barracão, a Prefeitura paga o valor de R$ 414,31/t de resíduo até a 40ª tonelada 

e o valor de R$160/t a partir da 41ª tonelada. Para as associações em que a 

Prefeitura cede o barracão é pago o valor de R$160/t de reciclável. 

De acordo com Leila, a Secretaria está organizando novo edital de chamamento 

para cadastramento de associações/cooperativas para ingressarem no 

Programa. Esse edital será lançado por motivação de outras entidades que 

estão regularizadas e pretendem ingressar no programa. Porém, Leila relatou a 

preocupação com o ingresso de novas associações/cooperativas devido à 

redução do volume de recicláveis coletados nos últimos tempos. O que poderia 

reduzir a renda das entidades já atuantes no Programa. 

Leila também relatou a dificuldade enfrentada em algumas 

associações/cooperativas para a gestão dos serviços e também a existência de 

associações/cooperativas muito bem geridas em que a renda dos associados 

chega a R$3.000/mês. A Figura 465 ilustra a reunião realizada no Setor de 

Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba. 

 

Figura 465: Reunião no Setor de Educação Ambiental da SMMA de Curitiba. 
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 Lamenha Pequena: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio visitou a antiga área 

de disposição de resíduos do município de Curitiba, conhecida como aterro da 

Lamenha Pequena, o qual operou de 1964 a 1989. Inicialmente a área não era 

preparada adequadamente para receber resíduos, entretanto, ao longo de sua 

operação, dispositivos de controle ambiental foram instalados, tais como: lagoas 

de tratamento de chorume, drenagem superficial com caneletas de concreto e 

sistema de recirculação do percolado. Atualmente a área encontra-se cercada, 

com portão de acesso e identificação da atividade que foi realizada no local; 

além disso, frequentemente é realizado o monitoramento da qualidade das 

águas subterrâneas por meio de poços de monitoramento. No rio Passaúna, 

principal corpo d’água próximo à Lamenha Pequena, também são realizadas 

análises regularmente a fim de identificar possíveis contaminações provenientes 

do aterro. O técnico que acompanhou a visita, não soube informar sobre 

possíveis problemas de contaminação. Conforme pode-se observar na Figura 

466, a vegetação já cresceu no local, além disso, na Figura 466 é possível 

verificar a placa de identificação, as canaletas de concreto e as lagoas de 

tratamento de chorume. 
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Figura 466: Visita a antiga área de disposição de resíduos da Lamenha Pequena. 
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 Vala Séptica da CIC: Também visitou-se a vala séptica localizada na Cidade 

Industrial de Curitiba, a qual foi utilizada entre os anos de 1988 a 2005 para 

disposição de resíduos de serviços de saúde. Além do município de Curitiba, os 

seguintes municípios destinavam seus RSS para o local: São José dos Pinhais, 

Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 

Campina Grande do Sul, Colombo, Campo Largo, Campo Magro, Araucária e 

Itaperuçu. Estima-se que aproximadamente 62.400 t foram destinadas para a 

área. O técnico do município que estava acompanhando a visita, não soube 

informar como se procedeu à construção da vala, entretanto, no Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2010) relata-se que para a 

impermeabilização do fundo das valas foi feita vedação com argila. Atualmente a 

área encontra-se cercada, com portão de acesso e com placa de identificação 

da atividade que era realizada no local, conforme ilustra a Figura 467; além 

disso, é possível observar canaletas de drenagem e poços de monitoramento de 

água subterrânea. 
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Figura 467: Visita à vala séptica da CIC. 

 Aterro Sanitário da Caximba: A equipe do Consórcio-Consultor também visitou 

o aterro sanitário da Caximba, o qual operou durante vinte e um (21) anos, de 

1989 a 2010. Sua área total é de 1.015.000 m² e a área que foi utilizada para a 

disposição de resíduos é de 439.540 m². Segundo informações dos técnicos do 

município, além de Curitiba, os seguintes municípios destinavam seus resíduos 

para o aterro sanitário da Caximba: Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiúva 

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

Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, São José dos 

Pinhais, Mandirituba, Quatro Barras, Quitandinha e Tunas do Paraná. O aterro 

sanitário recebia aproximadamente 2.400 t/dia de resíduos. Desde o início da 

sua operação a área foi projetada para operar de acordo com as normas 

específicas para aterro sanitários; com a impermeabilização de fundo, a 

drenagem de chorume, a drenagem de águas pluviais, a drenagem do biogás e 

o tratamento de chorume. A Figura 468 apresenta a placa de identificação do 
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aterro, a balança para caminhões na entrada do local, os queimadores de gases, 

o sistema de lagoas de tratamento de chorume, seguido do tratamento por lodos 

ativados e a saída do efluente final, após tratamento por wetlands. 

  

  

  

Figura 468: Visita ao aterro sanitário da Caximba.. 
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 Antigo Lixão da CIC: O antigo lixão da CIC, localizado às margens da 

movimentada Av. Juscelino Kubitschek, operou durante seis (06) anos, de 1982 

a 1988, e recebeu aproximadamente 312.000 t, as quais continham diversos 

tipos de resíduos tais como: resíduos sólidos urbanos, resíduos da construção 

civil, resíduos industriais e resíduos de serviços de saúde. Inicialmente o local 

não foi construído com dispositivos de controle ambiental, operava apenas com 

espalhamento e recobrimento dos resíduos. Atualmente não é possível observar 

vestígios da atividade na área, uma vez que o local foi ocupado irregularmente 

por moradores da região e hoje possui moradias ao longo de sua extensão, 

conforme ilustra a Figura 469. 

 

Figura 469: Visita ao antigo aterro do CIC que foi ocupado irregularmente por moradores 
da região. 
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A Figura 470 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Curitiba. 

 

Figura 470: Locais visitados no município de Curitiba. 
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A Figura 471 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Curitiba. 

 

Figura 471: Declaração de visita técnica ao município de Curitiba. 
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65. MUNICÍPIO DE TOLEDO 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

Data da visita técnica 30/08/2017 

Representante(s) 

município 

Flavio Scherer 
Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 

fa.scherer@hotmail.com 

João Batista Tita Furlan 
Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 

Marli Bombardelli 
Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 

Maria Glória G. Pozzobon Instituto Ambiental do Paraná 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Thiago Bana Schuba, Guilherme Miola de Castro e Mario Saffer 

Representante do 

Comitê Diretor 
Marines Machado Schiavinato 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(     ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não informado 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(  X  ) Sim          (     ) Parcial      (     ) Não 
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

Planos Municipais (  X  ) PMGIRS Ano: 2012           (  X  ) PMSB Ano: 2010 

65.1 Relato da Visita Técnica ao Município de Toledo 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve no auditório da 

Prefeitura Municipal de Toledo para levantamento de informações a respeito da gestão 

de resíduos no município. Após a reunião de apresentação e discussão do plano, a 

equipe seguiu até a sede da Secretaria para conferir as informações fornecidas para o 

questionário e coleta de documentos. No período da tarde visitou-se o aterro sanitário 

municipal e o barracão da associação de catadores. Após a visita ao aterro, a equipe 

técnica do PERS/PR dividiu-se: dois (02) membros deslocaram-se até Marechal 

Cândido Rondon para visitar a central de Biogás (Linha Ajuricaba), operada pela 

CIBIOGÁS/ITAIPU; o outro membro da equipe permaneceu no município de Toledo e 

visitou a área do antigo lixão em Vila Nova e a área de aterro de RCC de uma empresa 

privada. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas realizadas 

nas áreas do município de Toledo. 

 Reunião na Prefeitura Municipal de Toledo: No período da manhã a equipe 

técnica do PERS/PR reuniu-se no auditório da Prefeitura Municipal, com os 

representantes das Secretarias do Meio Ambiente e de Agricultura. Também 

esteve presente a Chefe da Regional de Toledo do IAP, Maria Glória Pozzobon, 

assim como representantes de empresas privadas, estudantes e professores de 

nível médio e graduação, vereadores, representantes de deputados e demais 

munícipes, totalizando vinte e oito (28) participantes. Foi feita uma apresentação 

de slides sobre o PERS/PR e, posteriormente, algumas discussões a respeito do 

Plano. O município realizou preenchimento do questionário e as informações 

respondidas foram confirmadas e verificadas durante a visita. A Figura 472 

ilustra a reunião realizada no auditório da Prefeitura de Toledo. 
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Figura 472: Reunião na Prefeitura Municipal de Toledo. 

 Aterro Sanitário Municipal: Participaram da visita os membros da equipe do 

PERS/PR juntamente com o representante do município Flávio Scherer e a 

Chefe Regional da SEMA de Toledo, Marines Machado Schiavinato. Conforme 

informações, o aterro do município opera acima da capacidade limite projetada, 

pois era para possuir apenas seis (06) células e no momento a oitava célula está 

em operação. A vida útil de dezesseis (16) anos projetada, esgotou-se em 

quatorze (14) anos, devido à má operação do aterro. Em virtude da sobrecarga 

de resíduos recebidos, o sistema de tratamento de chorume também opera 

acima da capacidade, o que obrigou o município a construir uma lagoa de 

emergência. Além disso, os drenos de gases das células antigas serão 

reformados e será feito um sistema de captação de gás para geração de energia 

elétrica. O aterro recebe aproximadamente 82 t/dia de RSU, com a cobertura e 

compactação diária dos resíduos após disposição na célula. Atualmente, o 

município gasta cerca de R$ 60,00/t de RSU para operar o aterro. O aterro 

recebe resíduos verdes coletados pela empresa contratada pela Prefeitura, por 

munícipes e empresas privadas. Há um local específico na área do aterro para 

disposição dos resíduos verdes. O peso dos resíduos que chegam ao aterro é 

estimado, pois a balança que existe no local não está em funcionamento, pois 

está quebrada. O município de Toledo adquiriu uma área de 49 ha, anexa à área 

do atual aterro sanitário para ampliação do aterro municipal. O projeto executivo 

está em elaboração, junto com estudos de gravimetria e testes de sondagem do 

solo. Nessa nova área de disposição de resíduos, está prevista a operação de 

uma área de disposição de RCC. A Figura 473 apresenta as instalações do 
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aterro sanitário municipal de Toledo, na qual é possível observar a balança de 

pesagem dos caminhões coletores, a área de disposição de resíduos, uma 

escavadeira, um caminhão dispondo resíduos na célula em operação, as lagoas 

de tratamento de chorume e a área de destinação de resíduos verdes. 

  

  

  

Figura 473: Visita ao aterro sanitário municipal de Toledo. 
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 Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Toledo: A equipe do 

PERS/PR visitou o barracão onde é feita a triagem dos resíduos recicláveis pela 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Toledo. Conforme foi 

informado pelos associados, o rendimento com a comercialização do material é 

em média R$ 40/dia. Vale comentar que, além dos associados de Toledo, a 

Associação recebe associados que moram no município vizinho de Ouro Verde 

do Oeste. Não existe gestão no local e não é realizada a prestação de contas 

entre os associados. Durante a visita na associação, foram encontrados alguns 

materiais recicláveis em meio aos rejeitos. O material reciclável que chega à 

Associação é proveniente da coleta conteinerizada, da coleta porta a porta e do 

Programa Lixo Útil, realizados por empresa terceirizada Os resíduos são 

depositados ao redor de uma esteira elevatória, onde um funcionário encaminha 

os materiais para uma esteira de triagem elevada, na qual trabalham dez (10) 

pessoas, conforme ilustra a Figura 474. A esteira é movimentada por um motor a 

biogás de capacidade de 50 kV, que não estava em funcionamento no momento 

devido à reestruturação do sistema de canalização de gases do aterro. O 

funcionamento ocorria da seguinte forma: o biogás canalizado do aterro passava 

por um lavador de gás para retirada do gás sulfídrico e era encaminhado para o 

motor, que transforma o biogás em energia elétrica utilizada na operação da 

unidade de triagem. A Figura 474 apresenta a vista externa e a interna da 

unidade de triagem da associação de catadores de Toledo, na qual é possível 

observar materiais recicláveis que serão triados, os catadores trabalhando na 

esteira, um contêiner com materiais recicláveis, os big bags na área externa do 

barracão, o sistema de canalização de biogás, o lavador de gás, o motor e o 

painel de controle do sistema. 
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Figura 474: Visita ao barracão de triagem de materiais recicláveis de Toledo. 

 Bota-fora de RCC: A equipe do PERS/PR tentou visitar o aterro de RCC da 

empresa Jomalai, porém, não foi permitido acesso ao local. De acordo com 

informações do Engenheiro da Prefeitura, são destinados ao local os entulhos 

recolhidos nas caçambas alugadas pela empresa no município e a área não está 

licenciada para tal atividade.  
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 Antigo Lixão: O local foi utilizado antigamente como destinação de resíduos 

urbanos pela Prefeitura, que encerrou as atividades no local após o início da 

operação do aterro sanitário em 2001. Na entrada do local há uma placa que 

informe sobre a penalidade em relação à disposição irregular de resíduos na 

área. Não há cerca no entorno e o local é de fácil acesso. Verificou-se a 

disposição irregular de resíduos na área, tais como resíduos da construção civil, 

resíduos verdes, resíduos domésticos e resíduos volumosos. De acordo com o 

Engenheiro da Prefeitura, recentemente foi feita uma cobertura com solo dos 

resíduos dispostos no local. A Figura 475 a seguir apresenta a área do antigo 

lixão, na qual é possível observar a disposição irregular de resíduos e a 

vegetação existente no local. 

 

 

  

Figura 475: Visita ao antigo lixão de Toledo. 
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 Outras Informações: No dia 29 de agosto de 2017, representantes da equipe 

técnica do Consórcio Envex-Engebio estiveram reunidos com o Secretário 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Toledo, Christopher de 

Azevedo, conforme ilustra a Figura 476.  

No encontro, foram tratados assuntos relativos à gestão de resíduos na 

agropecuária, principalmente em relação ao andamento do Projeto de 

Condomínio de Agroenergia (biogás e biometano) na zona rural de Toledo, nos 

moldes do Condomínio da Linha Ajuricaba, em Marechal Cândido Rondon. 

Projeto esse, construído e operado pela Itaipu Binacional. O projeto se encontra 

atualmente paralisado devido à indefinição do local de instalação da central de 

tratamento, à solicitação da comunidade local e à realocação dos recursos 

destinados para implantação do condomínio pela Agência Francesa de 

Desenvolvimento – AFD. Também foram discutidos temas como a destinação 

das camas de aviário como adubo orgânico e o potencial agropecuário do 

município. 

o Condomínio de Agroenergia em Marechal Cândido Rondon: A equipe do 

PERS/PR se deslocou até o município vizinho de Marechal Cândido Rondon, 

para visitar a central de aproveitamento de biogás do Condomínio de 

Agroenergia da Linha Ajuricaba, mantido e operado pelo Centro Internacional 

de Energias Renováveis – CIBIOGÁS da Itaipu Binacional.  

O condomínio é formado atualmente por vinte e uma (21) propriedades rurais 

de pequeno porte, de criação de bovinos e suínos (até seiscentas (600) 

cabeças). Cada propriedade possui um biodigestor com dimensões de 

acordo com a sua produção de dejetos, fornecido pela Itaipu e mantido em 

conjunto com cada proprietário, conforme pode ser visto na Figura 476. 

Nesses biodigestores, o efluente permanece por cerca de trinta (30) dias e a 

fração líquida e sólida gerada são utilizadas como biofertilizantes na 

adubação de pastagens e áreas agrícolas. Já o biogás, composto gasoso 

formado em sua maioria de metano (CH4) e gás carbônico (CO2) a partir da 

atividade microbiana anaeróbia no interior do digestor, é encaminhado por 

gasodutos subterrâneos até a microcentral termelétrica, ilustrada na Figura 

476, onde são retiradas as impurezas por lavagem e filtragem com carvão 
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ativado. Após o tratamento dos gases, o biogás se transforma em biometano 

e é acondicionado em biodigestores para utilização futura em um 

compressor. Atualmente, os motores conversores de biometano em energia 

elétrica não estão em funcionamento, pois estão em manutenção.  

A Figura 476 ilustra a reunião realizada na Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Toledo e a visita ao Condomínio de 

Agroenergia da Linha Ajuricaba, em Marechal Cândido Rondon. 

 

 

  

Figura 476: Reunião na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de Toledo e visita ao Condomínio de Agroenergia da Linha Ajuricaba, em Marechal 

Cândido Rondon. 
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A Figura 477 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Toledo. 

 

Figura 477: Locais visitados no município de Toledo. 

  



  

 

630 

A Figura 478 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Toledo. 

 

Figura 478: Declaração de visita técnica ao município de Toledo. 
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66. MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS 

VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS 

Data da visita técnica 01/09/2017 

Representante(s) 

município 

Gustavo H. B. Polli Secretaria de Meio Ambiente 

ma.adrianopolis@gmail.com 

Roberto Mottim Secretaria de Saúde 

Mauro César Tramim Secretaria de Agricultura 

João Manoel Secretaria de Desenvolvimento 

Clovis Galvão Patriota Assessoria Jurídica 

Técnicos do Consórcio 

EnvEx-Engebio 
Guilherme Miola de Castro 

Representante do 

Comitê Diretor 
- 

Preenchimento do 

SNIS 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (     ) Não 

Preenchimento do 

SEIRSU 
(  X  ) Sim           (     ) Parcial      (  X  ) Não 

Preenchimento do 

Questionário 

Simplificado 

(     ) Sim          (  X  ) Parcial      (     ) Não 

mailto:ma.adrianopolis@gmail.com
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VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS 

Planos Municipais (     ) PMGIRS Ano:            (  X  ) PMSB Ano: - 

 

66.1. Relato da Visita Técnica ao Município de Adrianópolis 

Pela parte da manhã, a equipe técnica do PERS/PR esteve na Prefeitura 

Municipal de Adrianópolis, com os representantes das Secretarias Municipais de: 

Saúde, Agricultura, Desenvolvimento e da Assessoria Jurídica. Após a reunião, visitou-

se a área de transbordo; a área de bota-fora; uma antiga área de depósito de escórias 

de chumbo; um aterro de escórias; a antiga fábrica da Plumbum; um campo de pouso 

de aeronaves construído com aterramento de escórias de chumbo; e a unidade fabril 

da Secil Cimento. A seguir, segue o relato das atividades desenvolvidas e das visitas 

realizadas nas áreas do município de Adrianópolis/PR. 

 Reunião na Prefeitura Municipal: No período matutino a equipe técnica do 

PERS/PR reuniu-se na Prefeitura Municipal, com os representantes das 

Secretarias Municipais de Saúde, de Agricultura, de Desenvolvimento e da 

Assessoria Jurídica. O município realizou preenchimento do questionário e as 

informações respondidas foram confirmadas e verificadas durante a visita. A 

Figura 479 ilustra a reunião realizada na Prefeitura de Adrianópolis. 
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Figura 479: Reunião na Prefeitura Municipal de Adrianópolis. 

 Estação de Transbordo: A estação de transbordo de Adrianópolis localiza-se 

na área rural do município, distante aproximadamente 05 km da área urbana. Os 

resíduos domiciliares de Adrianópolis são transbordados do caminhão-

compactador que realiza coleta no município uma vez ao dia. Os resíduos são 

acondicionados em um contêiner de 30 m3 e são transportados uma vez por 

semana pela empresa HMS para o aterro da Estre, localizado em Fazenda Rio 

Grande. Não há cerca no entorno da estação de transbordo e tampouco portão 

de acesso. No momento da visita foram encontradas três (03) pessoas triando 

os materiais recicláveis que chegavam misturados aos resíduos domiciliares, um 

casal e um catador autônomo. De acordo com o casal, eles iniciaram a triagem 

de materiais recicláveis no local após perceberem que não há coleta seletiva no 

município. Eles comercializam garrafas PET, papelão e papel em big bags 

quinzenalmente com um atravessador de Bocaiúva do Sul.. A outra pessoa é um 

senhor que recolhe apenas latinhas de alumínio junto ao contêiner e não há 

informações para quem os comercializa. Na área da estação de transbordo 

foram encontrados muitos resíduos em seu entorno, não há piso 

impermeabilizado e tampouco coleta e armazenamento do chorume. Segundo 

informações do Gustavo Polli, a área ainda não está em nome do município e, 

após obtenção do título de propriedade, o local será reformado. A Figura 480 

apresenta a estação de transbordo de Adrianópolis, na qual é possível verificar 

um caminhão de coleta realizando o transbordo de resíduos, a vista externa e a 

interna do contêiner no qual os resíduos são acondicionados e os big bags de 

materiais recicláveis. 
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Figura 480: Visita à Estação de Transbordo de Adrianópolis. 

 Bota-fora: A equipe técnica do Consórcio-Consultor visitou a área de bota-fora 

de Adrianópolis, localizada ao lado da estação de transbordo. Verificou-se a 

disposição de resíduos verdes (galhos, folhas, restos de grama), de entulhos, de 

pneus e de cerâmicas. Foram verificados diversos vestígios de queimadas na 

área. O mesmo casal que realiza triagem de recicláveis na estação de 

transbordo também realiza triagem de recicláveis e de materiais ferrosos nessa 

área. A Figura 481 apresenta a área de bota-fora de resíduos de construção civil 

de Adrianópolis. 
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Figura 481: Visita à área de bota-fora do município de Adrianópolis. 

 Aterro de Disposição de Escórias de Chumbo: A equipe do consórcio Envex-

Engebio visitou uma área onde estão aterradas escórias sólidas provenientes da 

extração de chumbo, próximas à antiga fábrica da Plumbum, uma extinta 

indústria de extração e beneficiamento de chumbo, que encerrou suas 

atividades há aproximadamente vinte (20) anos por decisão judicial. Durante o 

funcionamento da fábrica, eram depositadas grandes pilhas de escórias de 

chumbo em uma área, as quais posteriormente foram enterradas. O local possui 

cerca no entorno e há um aviso de área degradada, conforme ilustrado na 

Figura 482, como parte de uma etapa de recuperação ambiental. 
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Figura 482: Antigo depósito e área do aterro de escórias de chumbo. 

 Antiga Planta Industrial da Plumbum: A equipe do Consórcio EnvEx-Engebio 

também visitou as antigas instalações da Plumbum e encontrou o local 

abandonado próximo ao Rio Ribeira, na divisa entre os estados do Paraná e de 

São Paulo. A Figura 483 apresenta as instalações abandoadas da fábrica da 

Plumbum. 
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Figura 483: Visita à antiga fábrica da Plumbum. 

 Antigo Campo de Pouso da Plumbum: A equipe do PER/PR também visitou 

um antigo campo de pouso de aeronaves, construído com escórias sólidas da 

extração de chumbo, localizado nos fundos do distrito de Vila Mota e próximo à 

margem do Rio Ribeira. Atualmente, o local não possui cerca no entorno e é de 

fácil acesso. Verificou-se a presença de alguns animais se alimentando da 

pastagem existente no local e alguns veículos sobre a área, conforme ilustra a 

Figura 484. 
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Figura 484: Visita ao antigo campo de pouso da Plumbum. 

 Unidade Fabril da Secil Cimento: A equipe do PERS/PR visitou as instalações 

da Secil Indústria de Cimento. Será realizada em outubro de 2017 uma 

audiência pública para apresentação do projeto de instalação de uma unidade 

de coprocessamento no local. Segundo informações da responsável pelo setor 

de meio ambiente da Secil, Ádria, os combustíveis alternativos de valor calorífico 

que podem ser utilizados na queima realizada no forno de produção de clínquer 

são de quarenta e duas (42) tipologias diferentes, dentre eles: picotes de pneus, 

borras de óleo, resíduos têxteis e lodos de ETE’s. Os resíduos gerados na 

unidade são triados, acondicionados em caçambas e armazenados em barracão 

coberto para aguardar o carregamento para destinação final. A Figura 485 

apresenta a vista externa da empresa Secil Cimento. 

  

Figura 485: Visita à Secil Cimento. 
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 Outras Informações: De acordo com informações dos técnicos da Prefeitura, 

cerca de 40% dos resíduos sólidos do município são compostos orgânicos. Está 

em fase de planejamento, um projeto de educação ambiental nas escolas 

municipais para incentivo à compostagem nas residências dos alunos e à coleta 

seletiva de recicláveis, visto que não há coleta seletiva atualmente no município. 

As borracharias e a prefeitura armazenam os pneus em um galpão e são doados 

para a população para realização de outras atividades, como artesanato. Há 

intenção do município em instalar uma unidade de picoteamento de pneus 

inservíveis gerados em Adrianópolis e em outros dois (02) municípios da região 

para destinar à unidade de coprocessamento da empresa Secil. 

As lâmpadas dos estabelecimentos públicos do município são armazenadas 

num barracão da Prefeitura. Há três (03) anos, uma empresa que comercializava 

as lâmpadas para a Prefeitura realizou coleta e as encaminhou para uma 

recicladora. Em 2017, havia trezentas (300) lâmpadas armazenadas no ginásio 

da escola e não se sabe a destinação final dessas lâmpadas. As lâmpadas 

geradas pela população seguem para a estação de transbordo, assim como 

pilhas e baterias. 

Resíduos volumosos metálicos, como fogões, geladeiras e micro-ondas são 

coletados por um atravessador que recolhe porta a porta na cidade. Não se sabe 

a destinação final desses resíduos. Os sofás são reaproveitados nas próprias 

residências e, em casos esporádicos, são encaminhados para a estação de 

transbordo. 

Não há controle e tampouco fiscalização da procedência, comercialização e 

destinação final de embalagens de agrotóxicos. O consumo de agroquímicos é 

muito baixo no município, pois as propriedades rurais são compostas 

basicamente de agricultura familiar. 
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A Figura 486 a seguir apresenta o mapa com os locais visitados no município de 

Adrianópolis. 

 

Figura 486: Locais visitados no município de Adrianópolis. 
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A Figura 487 a seguir apresenta a declaração de visita técnica ao município de 

Adrianópolis. 

 

Figura 487: Declaração de visita técnica ao município de Adrianópolis. 
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