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RESUMO 
 
 
É inegável que o desenvolvimento econômico havido em detrimento à conservação e 
preservação ambientais geraram passivos que acabaram se tornando problemas maiores 
para os processos produtivos. Dessa forma, procurou-se nesta pesquisa avaliar a gestão e 
o gerenciamento de alguns resíduos sólidos - resíduos de serviços de saúde, resíduos de 
construção civil e resíduos industriais -  nas seguintes cidades litorâneas do estado do 
Paraná: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do 
Paraná. Além disso, foi utilizado o Método de Análise Hierárquica (AHP) para avaliar a 
gestão e o gerenciamento destes resíduos. O estado tem enfrentado uma série de 
problemas com a falta de gestão adequada dos resíduos que produz em seu litoral, que 
vão desde o desconhecimento das quantidades, tipos e características dos resíduos 
gerados diariamente até a ocorrência de impactos ambientais nas etapas de coleta, 
transporte e destino final. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa foi 
qualiquantificar os resíduos sólidos produzidos diariamente nestas cidades do estado do 
Paraná, quais sejam: os resíduos de serviço de saúde, os resíduos industriais e os resíduos 
de construção civil. Embora a temática sobre resíduos sólidos seja comum a várias áreas 
de conhecimento, a Engenharia Ambiental vem retomando seu lugar no centro das 
decisões das questões ambientais. Assim, de acordo com o potencial de degradação 
ambiental e geração de passivos ambientais optou-se por um levantamento 
qualiquantitativo dos três tipos de resíduos para estas cidades. Não se conhece a 
composição destes resíduos nem sua classificação. Para os resíduos sólidos de serviços 
de saúde sabe-se tão somente os locais de geração, sem se conhecer as quantidades 
geradas diariamente nem sua composição. Com relação aos resíduos industriais, não 
existem informações precisas nas prefeituras sobre suas fontes, quantidades geradas 
diariamente e classe/periculosidade dos mesmos, o que acaba ocasionando uma série de 
impactos ambientais. O mesmo se verifica com os resíduos de construção civil, visto que 
não existe, em nível estadual, uma efetiva fiscalização das políticas públicas para o seu 
gerenciamento, sendo feito de forma desordenada e sem qualquer controle. A 
metodologia a ser utilizada consiste no levantamento dos dados existentes por meio de 
questionários e em levantamentos de campo, através de pesquisas in loco. Esta pesquisa 
de campo tem por função a caracterização de alguns dos pontos geradores dos diversos 
tipos de resíduos a serem estudados, suas classes e quantidades produzidas, as formas de 
coleta, transporte e disposição final, assim como os potenciais impactos ambientais 
detectados. Trata-se, portanto, de uma metodologia teórico-exploratória, ou seja, a 
determinação de parâmetros no campo subsidiado por revisão teórica. Ao final desta 
pesquisa pretende-se atingir os seguintes resultados, de forma sistemática: a) Qualificação 
das fontes geradoras dos resíduos de serviços de saúde, industriais e de construção civil; 
b) Quantificação dos resíduos produzidos diariamente; c) Classificação dos resíduos 
produzidos diariamente; d) Identificação de impactos ambientais decorrentes de falhas na 
gestão destes resíduos; e e) Proposição de medidas eficazes de gerenciamento e de gestão 
dos resíduos sólidos urbanos dos municípios, utilizando-se de aspectos do Método de 
Análise Hierárquica (AHP) e nos valores quantificados em campo. 
 
Palavras-chave: resíduos sólidos, resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos de 
construção civil, resíduos sólidos industriais, Método de Análise Hierárquica, cidades 
litorâneas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

       O modo de vida dominante nos dias atuais, influenciado pela propaganda e pelo 

consumismo, tem levado a uma apropriação nunca antes vista em termos de sobrecarga 

ambiental, em busca de matérias primas exauríveis, em um espaço de tempo bastante 

curto.  Novas tecnologias produzem novos tipos de resíduos, cada vez mais inorgânicos, 

que tendem a aumentar seu tempo de contaminação do meio até que retorne à natureza, 

de onde geralmente são extraídos. O aumento da densidade demográfica que vem 

ocorrendo nas últimas décadas nos grandes centros urbanos (principalmente naqueles de 

países em desenvolvimento) em consequência do êxodo rural ou crescimento vegetativo 

da população (maior longevidade), faz com que estas áreas necessitem, cada vez mais, de 

ações voltadas ao saneamento do meio, ou seja: abastecimento e distribuição de água, 

eliminação de águas servidas e destinação adequada dos resíduos sólidos, objeto desta 

pesquisa. 

       A correta gestão dos resíduos sólidos esbarra numa série de fatores como a falta 

de pessoal qualificado e as descontinuidades administrativas. A ausência de uma política 

abrangente em todas as esferas do poder (federal, estaduais e municipais) faz com que 

ocorra a degradação ambiental em áreas urbanas, ocasionando densidades demográficas 

elevadas, diversidade de atividades e funções incompatíveis nas cidades além da carência 

de áreas para disposição adequada dos resíduos. Neste sentido, é necessário conhecer os 

principais aspectos envolvidos na gestão dos resíduos sólidos e suas implicações sobre o 

meio, nas etapas de coleta, transporte e destino final. 

       Dentro desse contexto, a realidade sobre a gestão dos resíduos sólidos necessita 

ser melhor compreendida e analisada. Rompendo os paradigmas tradicionais do 

conhecimento, deve-se lançar um olhar científico sobre a definição do que seja gestão e 

gerenciamento dos resíduos e, para além disso, qual é o melhor caminho a ser seguido. 

       O estado do Paraná apresenta um dos melhores índices de qualidade de vida do 

país, porém percebe-se em algumas regiões do mesmo, índices alarmantes, 

principalmente com relação à gestão dos resíduos sólidos. Assim, no gerenciamento e 

gestão de seus resíduos sólidos apresenta problemas graves, devido principalmente à 

ausência de uma política eficiente para os resíduos, aliado ao fato de que o destino final 

de todos os resíduos sólidos gerados diariamente, acabam indo, na maioria das vezes, para 
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lixões ou outras formas inadequadas de destinação final. 

       Assim, delimitado a área de estudo – as cidades litorâneas do estado do Paraná -, 

busca-se estudar e avaliar a gestão e o gerenciamento de alguns resíduos sólidos gerados. 

A metodologia a ser utilizada poderá ser aplicada a outras cidades, com características 

semelhantes a essas. Dessa forma a presente pesquisa encontra-se estruturada sobre três 

eixos principais: Resíduos Sólidos de Serviço Saúde; Resíduos de Construção Civil; e 

Resíduos Sólidos Industriais. 

       É inegável que o desenvolvimento econômico havido em detrimento à 

conservação e preservação ambientais geram passivos que acabam se tornando problemas 

maiores para os processos produtivos. Percebe-se o surgimento de um novo e virtuoso 

ciclo em que a preocupação com a qualidade de vida e a busca por um desenvolvimento 

sustentável precede a qualquer discussão econômica. Agências de fomento passaram a 

exigir, nas últimas duas décadas, atestados e certificações ambientais de boa conduta para 

os demais atores envolvidos para a percepção de verbas e fundos setoriais. 

       Se pelo lado meramente ambiental não fora possível sensibilizar o ser humano 

para a preservação do ambiente, pelo lado econômico começa-se a perceber mudanças. 

Ainda que pontuais, nota-se na dinâmica da produção do espaço e processos produtivos, 

uma preocupação com o alinhamento da gestão adequada dos resíduos resultantes nos 

diversos setores econômicos. 

       Assim, de acordo com o potencial de degradação ambiental e geração de passivos 

ambientais optou-se por um levantamento qualiquantitativo completo dos três tipos de 

resíduos para as cidades litorâneas do estado do Paraná. A avaliação do gerenciamento e 

da gestão dos resíduos sólidos de serviço de saúde, dos resíduos de construção civil e dos 

resíduos sólidos industriais nestas cidades, deriva dos seguintes questionamentos, que 

justificaram a pesquisa realizada: 

a) Como estão sendo realizadas as etapas de coleta, transporte e destino final dos resíduos 

selecionados? 

b) Quais são as quantidades diárias geradas destes resíduos? 

c) Quais são os tipos de resíduos gerados, a localização das fontes geradoras nos 

municípios e os instrumentos de gestão disponíveis? 

d) Quais são as potencialidades de reutilização, reciclagem ou minimização destes 

resíduos selecionados? 

e) Quais são os reflexos do gerenciamento destes resíduos nas cidades selecionadas no 

estado do Paraná? 
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       Dessa forma, tem-se que o conhecimento preciso das quantidades de resíduos 

sólidos de serviços de saúde gerados nestas cidades é de grande importância para 

subsidiar a tomada de decisões e a formulação não só de um Plano Estadual de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde mas também do Plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS) para os geradores. Estes 

planos devem contemplar a coleta (interna e externa), o transporte e o destino final destes 

resíduos.  A delimitação espacial destes estabelecimentos geradores, com vistas à 

melhoria da logística de transporte dos resíduos de serviços de saúde seria, por exemplo, 

de grande valia ambiental e econômica. Aliado a esse problema não se conhece, de forma 

completa, os tipos e quantidades destes resíduos que são gerados por estabelecimento, o 

que dificulta a correta gestão dos mesmos. 

       Para os resíduos de construção civil tem-se que a reciclagem é uma necessidade 

para a preservação do meio ambiente, não apenas pelo risco de contaminação do solo e 

dos lençóis freáticos, mas também pela possibilidade de redução do custo e do consumo 

de energia na produção de materiais de construção civil. A construção civil, pelo 

extraordinário volume físico de materiais que incorpora, é o maior mercado potencial para 

reciclagem. No subsetor materiais e componentes de construção civil, o aproveitamento 

de resíduos se justifica pela possibilidade de redução de consumo de cimento Portland e 

cal, produtos de elevado consumo energético. A utilização de resíduos industriais 

potencialmente aglomerantes, como a escórias de alto fornos e cinzas volantes, já são 

consagrados. Por isso, a partir da estimativa de geração, buscou-se determinar a 

composição dos resíduos de construção civil destas cidades do estado, por meio de sua 

qualiquantificação, para se verificar as potencialidades dos resíduos da construção civil, 

ou seja, os entulhos, como materiais reciclados em obras de engenharia, principalmente 

por meio de tecnologias alternativas de baixo custo. 

       Também para os resíduos sólidos industriais não existe, de forma sistematizada, 

um levantamento global destes gerados nestas cidades, tampouco as quantidades geradas 

diariamente, suas fontes de produção e o destino final dos mesmos. Os dados disponíveis, 

até então dispersos em alguns órgãos públicos, indicam a geração dos mais variados tipos 

de resíduos. Entre estes ramos industriais destacam-se: têxteis, madeireira, alimentícia, 

plástico, papel, celulose, cerealistas, química, agroindústrias, mineral, curtume e 

abatedouros, entre outras. De fundamental importância, o conhecimento dos tipos de 

resíduos sólidos industriais produzidos assim como de suas quantidades são necessários 
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para a correta gestão dos mesmos, seja pela fonte geradora, seja pelo controle realizado 

pelos órgãos ambientais.  

Assim, destacam-se na sequência os objetivos desta pesquisa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Avaliação da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde, 

dos resíduos de construção civil e dos resíduos industriais nas cidades litorâneas do estado 

do Paraná. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificação e classificação das fontes de resíduos selecionados para estas cidades; 

 Qualiquantificação da geração diária dos resíduos selecionados; 

 Caracterização do fluxo dos resíduos sólidos selecionados: coletas interna e externa, 

transporte e destino final; 

 Identificação e classificação dos instrumentos utilizados para o controle e 

monitoramento do fluxo dos resíduos sólidos selecionados; 

 Avaliação dos impactos ambientais decorrentes de falhas na gestão dos resíduos 

sólidos selecionados; 

 Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos selecionados à luz de instrumentos 

econômicos, educacionais e informativos, utilizando-se o Método de Análise Hierárquica 

(AHP).  

 

       A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa foi estruturada, para 

efeitos práticos, em três módulos, devido principalmente à especificidade que o tema 

evoca. Assim, tem-se para estas cidades selecionadas do estado do Paraná: 

 Módulo 1 – Gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde 

 Módulo 2 – Gerenciamento e gestão dos resíduos de construção civil 

 Módulo 3 – Gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos industriais. 

 

Módulo 1 - Gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos de serviços de saúde 

       A metodologia utilizada no desenvolvimento deste módulo consistiu, num 

primeiro momento, de pesquisa bibliográfica sobre o tema de resíduos sólidos de serviços 

de saúde, sob o ponto de vista da coleta/acondicionamento, transporte e destino final. 
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       Por meio desta pesquisa bibliográfica foi possível aplicar um questionário para se 

determinar, nos locais de geração destes resíduos, a qualiquantificação dos mesmos: 

quantidades, características, técnicas de gestão interna e externa, entre outros dados. Os 

principais aspectos pesquisados em campo foram:  

 Identificação das fontes geradoras de resíduos sólidos de serviços de saúde nestas 

cidades, por regiões de ocorrência para determinação de possíveis concentrações 

espaciais; 

 Obtenção de informações, em cada fonte geradora, sobre os tipos de resíduos gerados, 

quantidades geradas, forma de manuseio e acondicionamento, armazenamento externo, 

existência de tratamento dos resíduos, existência de segregação de materiais recicláveis e 

destinação final. 

       Foram caracterizados, desta forma, os principais geradores, divididos por 

atividades assim como os tipos/quantidades de resíduos gerados, após tabulação e análise 

dos dados coletados. Com estes dados em mãos, foi possível elaborar um quadro atual e 

real sobre os resíduos sólidos de serviço de saúde nestas cidades do estado do Paraná 

       

       As atividades desenvolvidas para o presente módulo compreenderam as seguintes 

etapas: 

a) Levantamento bibliográfico: localização e referenciação de textos e material 

bibliográfico sobre este tema da pesquisa; 

b) Revisão bibliográfica: elaboração de um panorama teórico atual a respeito da gestão 

de resíduos de serviços da saúde; 

c) Elaboração de questionário-piloto e aplicação para a calibração do mesmo: 

verificação das informações a serem coletadas e definição de estratégias de levantamento 

de dados; 

d) Formatação do questionário-padrão e pesquisa de campo: aplicação dos 

questionários nos estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde 

selecionados; 

e) Tabulação e análise dos resultados: quantificação e caracterização dos resíduos de 

serviços de saúde por fontes geradoras nas cidades selecionadas; 

f) Resultados: publicação dos resultados obtidos durante o desenvolvimento deste 

Módulo da pesquisa em congressos, simpósios e periódicos técnico-científicos; 

g) Relatórios: redação dos relatórios parcial e final com os resultados e conclusões da 

pesquisa, assim como com todos os elementos pertinentes à mesma. 
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Módulo 2 - Gerenciamento e gestão dos resíduos de construção civil 

       A metodologia utilizada no desenvolvimento deste módulo consistiu, num 

primeiro momento, de pesquisa bibliográfica sobre o tema reciclagem e reutilização de 

resíduos da construção civil, sob o ponto de vista de sua utilização em tecnologias 

apropriadas, alternativas ou de baixo custo. Após, foi feito um levantamento de campo 

para a determinação dos volumes gerados diariamente destes resíduos, assim como de sua 

composição. 

       Os principais aspectos pesquisados em campo foram:  

 Identificação das fontes geradoras de resíduos de construção civil nestas cidades 

do estado do Paraná, por regiões de ocorrência;  

 Obtenção de informações, em cada fonte geradora, sobre os tipos de resíduos 

gerados, quantidades geradas, forma de manuseio e acondicionamento, 

armazenamento externo, existência de tratamento dos resíduos, existência de 

segregação de materiais recicláveis e destinação final. 

       

Por meio dessa revisão bibliográfica, foi possível determinar a potencialidade de 

utilização de vários tipos de resíduos produzidos na construção civil, assim como sua 

utilização na confecção de produtos reciclados. As atividades desenvolvidas para o 

presente módulo compreenderam as seguintes etapas: 

a) Levantamento bibliográfico: localização e referenciação de textos e material 

bibliográfico sobre o tema da pesquisa; 

b) Revisão bibliográfica: elaboração do estado-da-arte a respeito da utilização de 

resíduos de construção civil em tecnologias apropriadas de baixo custo; 

c) Levantamento de campo: Caracterização qualiquantitativa dos resíduos de 

construção civil nas cidades selecionadas; 

d) Definição de novos materiais e componentes: formulação de proposições para uso 

dos materiais e componentes reciclados na construção civil; 

e) Elaboração de manual técnico: confecção de material bibliográfico a respeito de 

técnicas e ensaios para estudo de potencialidade da utilização de entulhos, assim como de 

metodologias para sua aplicação em tecnologias alternativas de baixo custo; 

f) Resultados: publicação dos resultados obtidos durante o desenvolvimento deste 

Módulo da Pesquisa em congressos, simpósios e periódicos técnico-científicos; 

g) Relatórios: redação dos relatórios parciais e final com os resultados e conclusões da 

pesquisa, assim como com todos os elementos pertinentes à mesma. 
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Módulo 3 – Gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos industriais 

       A metodologia utilizada no desenvolvimento deste módulo baseou-se em 

pesquisas bibliográficas e levantamento de campo. No tocante à pesquisa bibliográfica, 

buscou-se fazer uma caracterização do estado-da-arte em que se encontra a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos industriais nestas cidades do estado do Paraná. Para 

complementar estas informações, foi necessário fazer a pesquisa de campo selecionada, 

identificando não só os geradores de resíduos industriais como também sua geração 

diária.  

      Assim, para a qualiquantificação dos resíduos industriais gerados nestas cidades do 

Paraná, os principais aspectos pesquisados em campo foram: 

 Dados da empresa: razão social, endereço, área de ocupação, horário de expediente, 

dias produtivos (mês), número de funcionários, ramo de atuação; 

 Processo de fabricação; 

 Identificação das fontes produtoras de resíduos: matéria prima (tipo, consumo), 

quantificação dos resíduos e classificação (de acordo com a ABNT NBR 10.004/04); 

 Acondicionamento (tipo de recipiente, volume); 

 Transporte interno e externo; 

 Destinação final; e 

 Tratamento dos resíduos gerados: identificação dos tipos de tratamentos aplicados aos 

resíduos. 

 

As atividades desenvolvidas para o presente módulo compreenderam as seguintes 

etapas: 

a) Levantamento Bibliográfico: levantamento do referencial teórico, por meio de busca 

sistematizada em bibliotecas e arquivos de instituições de ensino superior e órgãos 

públicos, de materiais bibliográficos referentes ao tema proposto para este módulo da 

Pesquisa; 

b) Revisão bibliográfica: Construção do estado-da-arte a partir do levantamento 

bibliográfico realizado na etapa anterior. Início da elaboração e redação do texto sobre o 

tema proposto neste módulo; 

c) Coleta de dados em arquivos e bibliotecas: Nesta etapa, procurou-se verificar quais 

eram os dados existentes a respeito da gestão dos resíduos sólidos industriais nestas 
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cidades do estado do Paraná, no tocante aos principais geradores, sua localização espacial 

e principais tipos de resíduos gerados; 

d) Coleta dados in loco: Coleta de dados nas principais indústrias selecionadas na etapa 

anterior. Pesquisa de campo (questionários) direcionada para a obtenção de dados reais e 

atuais a respeito do tema da pesquisa deste módulo; 

e) Criação de acervo técnico: As informações sobre a gestão dos resíduos industriais 

obtidas de forma direta e indireta, relatadas em itens anteriores, serviram para a formação 

de um acervo técnico acerca destas condições. Este acervo, que se pretende completo e 

atual, foi criado durante este Módulo da pesquisa; 

f) Resultados: publicação da metodologia e dos resultados obtidos neste módulo da 

pesquisa em revistas técnicas especializadas e em congressos, por entender que a pesquisa 

universitária e aquelas feitas em centros e institutos de pesquisas públicos, só têm valor 

quando compartilhada e divulgada entre outros e para outros, em prol da difusão e 

utilização do conhecimento científico; 

g) Relatórios: redação dos relatórios parciais e final com os resultados e conclusões da 

pesquisa, assim como com todos os elementos pertinentes à mesma. 

 

 Ao longo dos vinte e quatro meses em que se realizou essa pesquisa de pós 

doutorado, algumas atividades foram desenvolvidas para se atingir os objetivos 

específicos. Inicialmente foi mantido contato com as prefeituras das cidades da região 

litorânea, objetos dessa pesquisa: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, 

Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Esse primeiro contato foi por meio de e-mails 

enviados às secretarias destas prefeituras, a saber: 

 Antonina: Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Chefia de 

Gabinete, Secretaria de Obras e Planejamento, Secretaria de Comunicação e 

Secretaria de Indústria e Comércio; 

 Guaraqueçaba: Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de 

Planejamento e Projetos, Secretaria de Transportes e Obras, Secretaria de Finanças e 

Secretaria de Administração; 

 Guaratuba: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Viação e Serviços, Urbanismo, 

Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de Finanças, Planejamento e Administração; 
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 Matinhos: Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de 

Planejamento, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Finanças e Secretaria de Obras; 

 Morretes: Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de 

Planejamento e Secretaria de Infraestrutura; 

 Paranaguá: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de 

Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Secretaria de 

Indústria e Comércio e Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários; e 

 Pontal do Paraná: Secretaria de Recursos Naturais, Secretaria de Finanças, Secretaria 

de Saúde, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Habitação e Assuntos 

Fundiários e Secretaria de Administração. 

 

 Uma vez estabelecido o primeiro contato, a pesquisa se desenvolveu ora em visitas 

às secretarias citadas ora em atividades de campo, fazendo o levantamento 

qualiquantitativo e aplicação dos questionários junto aos geradores dos resíduos 

selecionados nos sete municípios litorâneos. Cabe destacar que também para os geradores 

foram enviados e-mails solicitando dados e informações e agendado visitas para coleta 

de dados. O retorno a esses e-mails contabilizou próximo a 75% dos empreendimentos 

existentes nas cidades pesquisadas.  

A grande maioria dos dados apresentados neste Relatório são oriundos de pesquisa 

primária, ou seja, os dados foram coletados e agrupados para compor uma amostra real 

da situação encontrada, uma vez que estes não estavam sistematizados e disponíveis ao 

uso nas prefeituras. 

 Para as pesquisas no município de Guaraqueçaba os deslocamentos foram feitos 

por meio de barco, a partir de Paranaguá, uma vez que a estrada que dá acesso a esse 

município é de terra e sua conservação é precária, dificultando o deslocamento por terra 

em grande parte do ano.  

 Também foram realizadas pesquisas em Curitiba, em bibliotecas e órgãos 

públicos, como meio de se obter informações para a formação do referencial teórico e 

caracterização da área de estudo. No ano de 2015 foram ministradas aulas em duas 

disciplinas de graduação e numa disciplina do Programa de Pós Graduação em 

Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, destacadas na Conclusão deste Relatório. 
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 Na parte de campo, somando as distâncias percorridas apenas nos trabalhos de 

campo, no litoral, foram percorridos aproximadamente 1.300 km entre as cidades nestes 

24 meses. 

 Dentre as dificuldades encontradas nesse período, destacam-se: 

 Ausência de dados: Em quase todas as sete prefeituras em análise não existe um 

setor único e específico que tenha os dados referentes a resíduos de serviços de 

saúde, de construção civil e industriais de forma centralizada e organizada, o que 

demandou tempo para se conseguir chegar até estes dados. Na maioria das vezes, 

foi necessária a construção de dados primários. 

 Ausência de informações: Por desconfiança, muitas pessoas das prefeituras e dos 

geradores de resíduos, negavam-se a fornecer as informações solicitadas. Somente 

com muito diálogo e convencimento as informações foram sendo 

disponibilizadas. 

 Ausência de corpo técnico especializado: Na maioria das prefeituras analisadas, 

o corpo técnico envolvido com a gestão e gerenciamento dos resíduos pesquisados 

não possui formação apropriada para a função, dificultando a obtenção dos dados 

e informações necessárias à pesquisa. 

 Distância entre as cidades: De Antonina até Guaratuba (para ficar somente no 

contínuo terrestre) são aproximadamente 80 km, o que de certa forma dificulta a 

agilidade nos deslocamentos. Para Guaraqueçaba, por exemplo, as viagens foram 

feitas de barco a partir de Paranaguá, num percurso que demora 3 horas. 

 Condições climáticas: Não raro no litoral paranaense são os dias com chuva ou 

garoa, o que de certa forma dificulta e até impede, muitas vezes, a realização das 

pesquisas de campo. 

 Característica das cidades: Um ponto que merece destaque é o fato das cidades 

selecionadas serem pontos turísticos além do que quase todas também são cidades 

litorâneas, o que dificulta a obtenção de informações e dados nos meses de 

veraneio, como janeiro, julho e dezembro, comprometendo a execução do 

cronograma estabelecido. 

 

 Dessa forma, foi possível confeccionar o presente Relatório assim constituído: o 

Capítulo 1 contém essa Introdução na qual são apresentados os objetivos, justificativa e 

metodologia utilizadas assim como o delineamento das principais ações que foram 
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desenvolvidas nesses 24 meses. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico a dar suporte 

aos assuntos que são utilizados no Relatório, como os tipos de resíduos analisados – de 

saúde, de construção civil e industriais -, os instrumentos de gestão mais importantes – 

plano diretor, zoneamento de uso e ocupação e parcelamento do solo urbano -, e o método 

de análise hierárquica – AHP – utilizado nesta pesquisa. Do Capítulo 3 ao Capítulo 9 são 

apresentadas as principais características, a descrição qualiquantitativa dos resíduos 

analisados e os instrumentos de gestão dos sete municípios do litoral paranaense: 

Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

O Capítulo 10 traz uma análise dos instrumentos de gestão utilizados para a correta gestão 

dos resíduos sólidos. O Capítulo 11contém a aplicação do método AHP com relação aos 

instrumentos de gestão pesquisados em cada município, com relação aos resíduos sólidos 

de serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos industriais. O Capítulo 12 

traz as principais conclusões desta pesquisa com relação aos objetivos específicos 

delineados assim como os principais resultados obtidos e as principais atividades 

desenvolvidas ao longo desses 24 meses de pós doutorado. Foram desenvolvidos quatro 

textos técnicos ou manuais durante o pós doutorado: Gestão e Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil; Introdução à Pesquisa Tecnológica; Gestão e Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde; e Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Industriais, que serão publicados em tempo oportuno. Na sequência apresenta-se o Anexo 

A onde tem-se a declaração de bolsa de pós doutorado sênior recebida do CNPq para o 

desenvolvimento do estágio junto ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Recursos Hídrico e Ambiental da Universidade Federal do Paraná. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Apresenta-se neste capítulo uma revisão teórica sobre os assuntos tratados nessa 

pesquisa. Serão abordados as definições, classificações e características principais dos 

resíduos sólidos de serviço de saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos 

industriais. Também serão conceituados os principais instrumentos de gestão que serão 

utilizados nesta pesquisa assim como a caracterização do Método AHP  - Analytic 

Hierarchy Process a ser utilizado no presente estudo. 

 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se centralmente pela exploração 

excessiva e constante dos recursos naturais da Terra e pela geração maciça de resíduos. 

Tem-se, na verdade, uma crise na relação entre meio ambiente e desenvolvimento, ao não 

se estabelecerem patamares sustentáveis de produção e consumo. 

 Às permanentes e variadas agressões ao ambiente soma-se o desperdício de 

energia e de recursos naturais. As previsões são bastante eloquentes quanto às 

dificuldades que estão a caminho, se for mantido o padrão vigente de produção e 

consumo, especialmente em países de alta industrialização. Entre os desperdícios mais 

notórios encontram-se o não aproveitamento dos resíduos sólidos e a quase absoluta 

inexistência de iniciativas de redução de resíduos na sua origem (GRIMBERG; 

BLAUTH, 1998). 

 A Agenda 21, documento elaborado por 170 países na Rio-92, aponta uma série 

de medidas e estratégias de manejo dos resíduos (o princípio dos 3 R’s - reduzir, reutilizar, 

reciclar), mas até o momento não foi amplamente debatido na sociedade, e tampouco 

implementada sob forma de políticas públicas pelos governos. 

 O modo de vida urbano é um fator determinante da degradação ambiental e do 

comprometimento crescente da qualidade de vida, principalmente nos países de economia 

periférica, chamados de Terceiro Mundo. A complexidade do estilo de vida das cidades, 

combinada a um pesado marketing, geram nas pessoas uma necessidade de consumo 
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intensivo. Uma parcela significativa de novos objetos e produtos lançados no mercado 

não são efetivamente indispensáveis para assegurar uma boa qualidade de vida - 

eletrodomésticos, automóveis, computadores, constantemente acrescidos de novos 

acessórios ou sofisticações tecnológicas, de maneira a tornarem os modelos anteriores 

obsoletos (TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2002). 

 O excesso de embalagens descartáveis é outro fator gerador de resíduos. 

Evidentemente o processo de degradação ambiental inicia-se na produção; da extração da 

matéria prima ao descarte, detectam-se procedimentos de alta impacto não só na natureza, 

mas também na saúde humana. 

 Assim, o manejo de resíduos sólidos que são produzidos em quantidades 

crescentes pelo aumento da população, por algumas características concretas de 

consumismo até agora em voga e por processos tecnológicos instalados nestas áreas, 

torna-se cada vez mais difícil (SANCHEZ, 1986). Um dos problemas mais graves da 

administração pública nas áreas urbanas é sem dúvida o da coleta, transporte e destino 

final dos resíduos, cuja complexidade cresce à medida em que aumenta a população, 

exigindo maiores gastos de verbas improdutivas, principalmente em mão de obra. 

O crescimento explosivo das cidades, a formação alarmante da cidade “informal” 

(favelas, cortiços, mocambos, ocupação de encostas e fundos de vale, planícies de 

inundações e várzeas, entre outros) e a rápida industrialização acompanhado dos 

processos tecnológicos que se fazem necessários, criam problemas graves em relação aos 

serviços públicos. As necessidades vão sendo cada vez maiores que os recursos 

disponíveis. 

 O saneamento do meio de qualquer coletividade depende principalmente de três 

funções básicas: 

 abastecimento e distribuição de água; 

 eliminação de águas servidas - esgotos; e 

 destino dos resíduos sólidos. 

 

 Enquanto as duas primeiras funções são, na maioria dos casos dos municípios bem 

equacionadas, nos serviços de limpeza urbana permanece o conceito errôneo de que, 

sendo rotineiras podem ser dirigidos por um bom encarregado que solucione simples 

problemas administrativos e saiba distribuir os escassos veículos disponíveis para a 

coleta. Para pequenas cidades tal conceito pode ser válido, mas à medida que cresce a 

população, aumentando o número de ruas a varrer e o volume de resíduos a coletar e a 
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dispor, torna-se necessária a organização de uma estrutura administrativa com capacidade 

para solucionar os problemas, satisfazendo à população e obedecendo a padrões técnicos, 

sanitários e econômicos. 

 Quando as concentrações humanas se transformam em grandes cidades, a situação 

se agrava pela crescente necessidade de mobilização de alimentos, de materiais para 

vestuários e para a habitação; cresce a carga de rejeitos que deve retornar ao meio de onde 

vieram. Assim, os problemas urbanos de disposição de rejeitos se resumem num só: 

devolver ao meio-ambiente, com o mínimo de perturbação e inconveniência, as 

substâncias dele tomadas por empréstimo, por prazo mais ou menos longo, para atender 

às necessidades impostas pelos processos tecnológicos aí inseridos 

(TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2002). 

 A análise do processo de urbanização pelo qual o Brasil vem passando é 

importante, tanto para a compreensão de dinâmica dos resíduos urbanos, quanto para a 

projeção dos possíveis e/ou prováveis quadros relativos à questão num futuro próximo. 

O rápido processo de urbanização brasileira pegou as cidades despreparadas e sem 

estrutura referente aos serviços básicos como transportes, saúde, educação, saneamento 

básico e, principalmente, infraestrutura para a condução da questão dos resíduos. 

Somados à escassez de recursos financeiros, os problemas se agravaram a ponto de tornar, 

se não insuportável, muito difícil a vida da maior parcela da população dos grandes 

centros urbanos. 

 Além dos problemas relacionados à urbanização em si, com relação à geração e 

ao processamento dos resíduos urbanos, nunca houve uma preocupação em se estabelecer 

uma política abrangente para o tratamento em questão, e as poucas experiências realizadas 

até o momento têm se caracterizado como iniciativas isoladas e de abrangência limitada 

quando observadas em termos de país, região, estado ou mesmo cidade. Isso reforça a 

total ausência de instrumentos institucionais, incentivos materiais (financeiros), e 

fiscalização no cumprimento da legislação ambiental do país. 

 Entretanto, se por um lado existe a impotência das autoridades no tratamento da 

questão dos resíduos, por outro, o tema vem ganhando espaço tanto em função da 

premente necessidade de reversão do quadro atual quanto em função do potencial de 

reaproveitamento que os resíduos representam. Soma-se a isto o fato de o 

reaproveitamento dos resíduos vir ao encontro de uma necessidade mais ampla: a 

preservação do meio ambiente e a promoção de um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável (TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2002). 
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 A importância da solução do problema dos resíduos sólidos urbanos pode ser 

encarada sob diversos ângulos, dos quais se destacam os aspectos sanitários, econômicos 

e de bem-estar. O que preocupa o meio técnico envolvido com os resíduos sólidos urbanos 

é o grande volume dos mesmos, porque entre outros problemas este  acaba  se  

configurando  como  um  aspecto  que  contribui para a  degradação ambiental devido 

especialmente a dois motivos: 

 a elevada densidade demográfica e a variedade de atividades conduzem a uma 

produção de poluição muito maior e mais variada que a de um espaço rural, por 

exemplo; e 

 enquanto o índice de produção é elevado, a capacidade da atmosfera e das 

águas superficiais de assimilarem os detritos líquidos e gasosos é essencialmente 

imutável e a superfície terrestre, para a deposição dos resíduos sólidos, encontra-

se muito reduzida por outras demandas do uso do espaço. 

 

 Os resíduos sólidos gerados no processo produtivo foram classificados durante 

vários séculos como meros subprodutos do sistema econômico. Desta perspectiva, a 

prioridade era remover os resíduos para locais distantes das áreas habitadas. Com a 

expansão das cidades e, consequentemente, do volume de resíduos, intensificaram-se os 

problemas ambientais decorrentes da gestão inadequada. Além disso, agravaram-se os 

impactos negativos sobre as condições de saúde e a qualidade de vida da população, 

sobretudo os problemas enfrentados pelos habitantes de bairros periféricos em países em 

desenvolvimento, para onde a maior parte dos resíduos continua a ser encaminhada 

(DEMAJOROVIC, 1996). 

 Sempre que houver atividade humana ter-se-ão resíduos sólidos e quanto mais 

desenvolvida a sociedade humana, mais complexas se tornam as soluções para o 

gerenciamento desse problema, que se agrava com a disposição final dos mesmos. O 

desenvolvimento tecnológico, infraestruturas e insumos necessários ao crescimento das 

cidades requerem urgentes medidas para mitigar os impactos ambientais destes resíduos 

sólidos (LEÃO, 1997). 

 Entre as consequências pontuais do crescimento e extensão das cidades, da alta 

concentração da população e o desenvolvimento econômico, tem-se o aumento da 

geração dos resíduos sólidos urbanos e industriais, originados em zonas de intensa 

atividade: áreas residenciais, comerciais, de prestação de serviços, centros turísticos e 

distritos industriais, entre outros (CEPAL, 1997). 
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 O volume e a toxicidade dos resíduos assim como as condições do espaço urbano, 

têm sobrepujado a capacidade de carga da natureza, produzindo riscos sanitários com 

graves consequências para a saúde da população e a deterioração do ambiente. 

 Ao deixar de ser nômade, a fixação do homem introduziu alterações em seus 

hábitos, criando novas situações em relação aos resíduos sólidos. Ao longo do tempo, 

esse problema foi se agravando tornando-se mais acentuado no momento em que novos 

padrões de vida foram implantados, a partir da Revolução Industrial, momento este em 

que começou a se destacar o problema dos resíduos sólidos dentro do contexto ambiental. 

O problema foi se acentuando na maioria dos países, principalmente em determinadas 

regiões, em decorrência do aumento populacional, aliado ao fenômeno da migração das 

populações do meio rural para o urbano. Este fenômeno, de tendência mundial, ocorreu 

pela utilização de tecnologias modernas que substituem a mão de obra abundante das 

zonas rurais ou pela perda de produtividade em terras agrícolas, noutro extremo. 

 Por outro lado, percebe-se que existe uma interação entre o aumento populacional 

e a industrialização (o inverso também é válido), uma vez que aquela exige um maior 

incremento na produção de alimentos e bens de consumo direto. A tentativa de atender 

esta demanda faz com que o homem transforme cada vez mais matérias primas em 

produtos acabados, gerando assim maiores quantidades de resíduos que deverão ser 

coletados, transportados e dispostos no ambiente. 

 Tais fatores, aliados à evolução dos costumes, criação e mudança de hábitos, 

melhoria do nível de vida, desenvolvimento industrial e outros, tem elevado os níveis de 

contribuição per capita e, consequentemente, na quantidade total de resíduos sólidos 

urbanos produzidos. 

 A geração de resíduos sólidos tem sido, sem dúvida, um dos maiores desafios a 

serem equacionados pela sociedade moderna nos dias atuais. Trata-se de um problema de 

alta complexidade, podendo ser caracterizado em vários níveis como o psicológico, 

econômico, ecológico e sócio-político, entre outros, e cujo equacionamento apresenta, 

igualmente, interfaces com várias áreas de conhecimento.  A preocupação com os 

problemas originados pela geração destes materiais decorre, sobretudo, da crescente 

produção de resíduos sólidos no mundo, resultado do acelerado desenvolvimento urbano 

e industrial. 
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2.1.1 Conceitos, Classificação e Caracterização do Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, define 

resíduos sólidos como sendo todo material, substância, objeto ou bem descartado 

proveniente de atividades humanas, os quais devem ter uma destinação final adequada, 

tanto para os que se encontram nos estados sólido ou semissólido, assim como, os gases 

contidos em recipientes e os líquidos com características que os tornem inviável ao 

lançamento em rede pública de esgotos ou em corpos hídricos (BRASIL, 2010).  

Os resíduos sólidos de uma área urbana são constituídos por aqueles que 

comumente se denomina "lixo", ou seja, mistura de resíduos produzidos nas residências, 

comércio, nas atividades públicas, no desempenho de funções profissionais e na varrição 

de logradouros, até por aqueles conhecidos como resíduos especiais, mais problemáticos 

e perigosos, provenientes de processos industriais e de serviços de saúde (BRAGA et al., 

2005). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas maneiras considerando 

determinadas características ou propriedades. A classificação é importante, uma vez que 

indica de quem é a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e auxilia na escolha 

do gerenciamento mais viável. A Lei 12.305/2010 traz a seguinte classificação dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010):  

• Quanto à origem: resíduos domiciliares, de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviço, da limpeza urbana, industriais, de serviços de saúde, da 

construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração; e 

• Quanto à periculosidade: resíduos perigosos e não perigosos.  

 

Ainda, com base em critérios de periculosidade, a norma regulamentadora ABNT 

NBR 10.004:2004 divide os resíduos em três classes conforme o exposto no quadro 1. 

Destaca-se que periculosidade é uma característica em função das propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas de um resíduo, podendo representar risco potencial ao 

ambiente e à saúde pública. 

A classificação dos resíduos segundo sua periculosidade envolve a identificação 

do processo ou atividade que lhes deu origem bem como seus constituintes e 

características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujos impactos à saúde e ao ambiente são conhecidos (ABNT NBR 

10.004:2004). 
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CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

 

Classe I 

Perigosos 

 

Apresentam periculosidade ou características intrínsecas de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, 

podendo aumentar a mortalidade ou morbidade da população e provocar 

efeitos adversos ao meio ambiente quando gerenciados de forma 

inadequada.  

Classe II A 

Não Inertes 

 

Podem apresentar propriedades como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água, não se enquadrando na Classe 

I – perigosos ou Classe II B – inertes.  

 

Classe II B 

 Inertes 

 

Não oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde e que, quando 

amostrados de forma representativa e submetidos a um contato estático ou 

dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, 

cor, turbidez, dureza e sabor.  

Quadro 1 - Classificação dos resíduos sólidos quanto a periculosidade 
Fonte: ABNT NBR 10.004:2004 

 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são os resíduos domiciliares e da limpeza 

pública, como os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

serviços de limpeza urbana. Os resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviço podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal, em razão de sua natureza, composição ou volume e se caracterizados 

como não perigosos. Esses resíduos gerados em área urbana têm a administração pública 

do município como responsável pela gestão e pelo gerenciamento (BRASIL, 2010). 

As características dos resíduos sólidos urbanos podem variar em função de 

aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, que são os mesmos 

fatores responsáveis por diferenciar as comunidades entre si e as próprias cidades 

(MONTEIRO et al., 2001). Outros fatores também influenciam na sua caracterização e 

composição, entre eles: número de habitantes do município, poder aquisitivo da 

população, hábitos e costumes da população, nível educacional e condições climáticas 

(VILHENA, 2010). Assim, apresenta-se na sequência alguns destes fatores que 

influenciam na geração e composição dos resíduos. 

 Nível de renda familiar: a quantidade per capita de resíduos produzidos aumenta em 

proporção à renda familiar, já que maior renda propicia maior consumo e, 

consequentemente, mais desperdícios por sobras ou obsolescência e maior ocorrência de 

embalagens. Na composição dos resíduos das classes de mais alta renda observa-se maior 

quantidade de papéis, embalagens de plástico e papelão, recipientes de vidro e metal e 

menor quantidade relativa de matéria orgânica. 
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 Industrialização de alimentos: o crescente movimento de industrialização dos 

alimentos também tem influenciado na tendência para a maior quantidade de restos de 

comida já que os alimentos vêm limpos e preparados para o consumo. 

 Hábitos da população: a aquisição de alimentos em feiras-livres, por exemplo, 

aumenta a quantidade de matéria orgânica no lixo devido aos restos decorrentes da 

preparação de alimentos do tipo que é predominante vendido em feiras. Já a tendência 

moderna para a aquisição de bebidas em embalagens sem retorno (leite e derivados, 

refrigerantes, sucos e bebidas alcoólicas) tem aumentado a participação de plásticos, latas 

e embalagens no lixo. 

 Fatores sazonais: é conhecido a tendência de aumento da produção de resíduos 

domiciliares no período de fim de ano, em virtude também de ser esta a ocasião em que 

há maior consumo. Os resíduos produzidos nesta época refletem as compras de presentes 

natalinos, maior consumo de bebidas e alimentos, entre outros. 

 

 Com relação aos resíduos públicos existe uma série de fatores que contribuem 

para sua produção e composição. Entre eles destacam-se (TCHOBANOGLOUS; 

KREITH, 2002): 

 Arborização de vias públicas: dependendo da quantidade e do tipo de árvores 

existentes em uma rua tem-se, principalmente nos meses do outono, maior quantidade de 

folhas a serem removidas. 

 Hábitos e cultura da população: de uma maneira geral, tem-se: 

 movimento de pedestres: ruas de intenso tráfego de pedestres, como as ruas dos 

centros comerciais das cidades, devem contar com um sistema de limpeza 

permanente, em virtude do grande número de detritos que são lançados nas via 

públicas; 

 intensidade do trânsito de veículos: o movimento de veículos aumenta a 

quantidade de resíduos nas ruas, principalmente pela desagregação do pavimento 

asfáltico e ainda pelos detritos lançados à rua por passageiros; e 

 tipos de comércio existente: a existência de bares, lanchonetes, vendedores 

ambulantes e casas de diversões aumenta, por exemplo, a quantidade de 

embalagens e resíduos de papel no lixo público. 
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O conhecimento das características físicas, químicas e biológicas dos resíduos 

sólidos é fundamental no planejamento do seu gerenciamento. As características físicas 

influenciam no dimensionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final 

dos resíduos e na escolha das tecnologias e equipamentos a serem utilizados. Em 

contrapartida, as características químicas e as biológicas permitem selecionar os métodos 

de tratamento e disposição final mais adequados (MONTEIRO et al., 2001). 

 

• Características Físicas  

O manual de saneamento da Fundação Nacional da Saúde apresenta como 

características físicas dos resíduos sólidos (FUNASA, 2006):  

• Compressividade: corresponde ao grau de redução do volume de uma massa de 

resíduo sólido quando submetido a uma pressão (compactação);  

• Teor de umidade: representa a quantidade de água existente nos resíduos 

sólidos, podendo variar em função das estações do ano e da incidência de chuvas;  

• Peso específico: indica o peso dos resíduos sem qualquer compactação em 

função do seu volume (Kg/m³);  

• Geração per capita: expressa a quantidade de resíduos sólidos gerados 

diariamente por uma pessoa (Kg/hab/dia);  

• Composição gravimétrica: determina o percentual de cada constituinte 

presente em uma amostra de resíduo, proporcionalmente ao seu peso.  

 

•  Características Químicas  

O manual de saneamento da FUNASA também cita as características químicas 

dos resíduos sólidos (FUNASA, 2006):  

• Poder calorífico: indica a quantidade de calor desprendida do resíduo sólido 

quando submetido ao processo de combustão;  

• Potencial de hidrogênio (pH): representa o teor de acidez ou alcalinidade da 

massa de resíduos;  

• Relação carbono/nitrogênio (C:N): determina o grau de decomposição da 

matéria orgânica do resíduo nos processos de tratamento e/ou disposição final;  

• Teores de matéria orgânica: consiste na determinação dos teores de cada 

constituinte da matéria orgânica, dentre eles, cinzas, gorduras, macronutrientes, 

micronutrientes e resíduos minerais.  
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• Características Biológicas 

Na massa dos resíduos sólidos existem vários microrganismos decompositores, 

como fungos e bactérias, cujo desenvolvimento irá depender das condições ambientais 

existentes. Assim, tem-se nas características biológicas o estudo da população 

microbiana, incluindo agentes patogênicos, prejudiciais à saúde humana. Dentre os 

microrganismos patogênicos encontrados nos resíduos sólidos, existem bactérias 

causadoras de febre tifóide, salmoneloses, disenteria, gastroenterites, leptospirose, 

tuberculose e cólera. Além das bactérias, existem vírus, helmintos e protozoários que 

também causam doenças (FUNASA, 2006). 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) apresenta uma diferença na 

definição de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos. Na referida lei define-se 

gestão como o conjunto de ações que buscam soluções para os resíduos sólidos, 

considerando aspectos políticos, econômicos, ambientais, culturais e sociais, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010).  

Em contrapartida, o gerenciamento é definido como o conjunto de ações 

exercidas, seja de forma direta ou indireta, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na presente Lei (BRASIL, 2010). 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um documento que apresenta o 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados, com a identificação de áreas 

favoráveis para a disposição final, desenvolvimento de programas e ações de capacitação 

técnica e educação ambiental, identificação de passivos ambientais, estabelecimento de 

ações integradas e diretrizes sob os aspectos socioeconômicos, financeiros, 

administrativos, técnicos e legais desde a geração até a destinação final dos resíduos 

sólidos (BRASIL, 2010). 

As estratégias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos visam atender ao 

conceito de prevenção da poluição, reduzindo-se ou evitando a geração de resíduos e 

poluentes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. Desse modo busca-se priorizar 

a redução na fonte, o reaproveitamento, o tratamento e a disposição final. No entanto, 

cabe ressaltar que a hierarquização dessas estratégias depende das especificidades de cada 

tipo de resíduo e das condições legais, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas 

existentes no município (ZANTA; FERREIRA, 2003). 
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O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser integrado, ou seja, todas as 

ações e operações devem ser realizadas de forma integrada, por meio de atividades 

articuladas entre si, desde a não geração até a disposição final dos resíduos. Para isso, 

deve-se englobar órgãos da administração pública, a iniciativa privada e a sociedade civil 

organizada com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e a correta 

gestão dos resíduos sólidos, independente de seu tipo ou origem. 

Assim, como forma de facilitar as atividades de gestão e de gerenciamento, os 

resíduos provenientes de atividades antrópicas podem ser classificados de diversas 

maneiras, dentre os quais cabem destacar, resumidamente,  aquelas classificações que são 

mais aceitas atualmente, de acordo com os processos tecnológicos, atividades antrópicas 

e/ou empreendimentos. Assim, apresenta-se no quadro 2 algumas destas classificações, 

baseadas em leis e instrumentos federal e estadual. 

Por isso é que se fazem necessárias legislações específicas para o controle e 

fiscalização da gestão desses resíduos. Apresenta-se as seguintes responsabilidades pelo 

gerenciamento de cada tipo de resíduo, conforme o quadro 3 a seguir. 

Para a correta gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos apresenta-se uma 

representação esquemática das principais atividades envolvidas, destacadas na figura 1. 

 

2.1.2 Instrumentos Legais 

 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, trata em um de seus 

capítulos exclusivamente sobre o meio ambiente. Nele é assegurado que todos têm o 

direito de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, pois trata-se de um bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Para isso, cabe ao poder público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (BRASIL, 1988).  

Ainda, de acordo com a Constituição compete aos municípios legislar sobre 

assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 

Assim, cabe aos municípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em 

qualquer de suas formas, bem como organizar e prestar serviços públicos como o 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 1988). 

Além da Constituição Federal, o Brasil dispõe de um amplo aparato normativo 

para discutir questões do meio ambiente. A legislação ambiental brasileira tem avançado 

consideravelmente nas últimas décadas. Dentre as políticas nacionais e legislações 
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ambientais existentes relacionadas com a questão dos resíduos sólidos, apresenta-se a 

seguir as mais importantes. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO 

COM 

CARACTERIZAÇÃO 

 

a) dos resíduos 

 

o seu estado físico 
 sólido; 

 líquido; 

 gasoso; e 

 pastoso 

 

b) dos resíduos sólidos 

 

o seu local de 

produção 

 resíduos urbanos: são aqueles gerados em 

aglomerados urbanos; 

 resíduos rurais: são aqueles gerados no campo, fora 

dos limites da cidade 

  

 

 

 

a sua 

periculosidade 

 Classe I - Perigosos: apresentam risco à asúde pública 

ou ao meio ambiente, caracterizando-se por ter uma ou 

mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; 

 Classe IIA – Não Inertes: podem propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, 

porém não se enquadram como resíduo I ou III; 

 Classe IIB - Inertes: não têm nenhum dos seus 

constituintes (inertes) solubilizados em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água 

c)  dos resíduos sólidos 

urbanos 

a sua umidade  seco;  

 molhado 

  

 

 

a sua origem 

 domiciliar; 

 comercial; 

 público; 

 serviços de saúde e hospitalar; 

 serviços em terminais; 

 industrial;  

 entulho 

  

 

o seu aspecto 

econômico 

 resíduos aproveitáveis; 

 resíduos para a produção de compostos (resíduos 

orgânicos em geral); 

 resíduos recuperáveis;  

 resíduos inaproveitáveis (resíduos inorgânicos em 

geral) 

  

 

o seu grau de 

biodegradabilidade 

 facilmente degradáveis: matéria orgânica putrescível, 

como restos de comida; 

 moderadamente degradáveis: papel, papelão e outros 

materiais celulósicos; 

 dificilmente degradáveis: trapos, couro, borracha e 

madeira;  

 não degradáveis: vidros, plásticos e metais, entre 

outros 

Quadro 2 -  Classificação dos resíduos 
Fonte: BRASIL (2010); ABNT NBR 10.004:2004; TCHOBANOGLOUS; KREITH, (2002), adaptado 
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TIPOS DE RESÍDUOS RESPONSABILIDADE 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Público Prefeitura 

Serviços de saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários Gerador 

Agrícola Gerador 

Resíduos da construção civil Gerador 

Quadro 3 - Tipos de resíduos versus responsabilidades de gestão 
Fonte: BRASIL (2010) 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Proposta para diagnóstico de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 
Fonte: o autor 
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• Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS): instituída pela Lei nº 12.305/2010 

que dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. A PNRS tem como objetivos: proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental; não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final adequada dos rejeitos; incentivo à indústria da 

reciclagem; universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos; estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do 

produto e à rotulagem ambiental, entre outros (BRASIL, 2010). 

 

• Política Nacional de Saneamento Básico: instituída pela Lei nº 11.445/2007 que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, abordando em seus artigos aspectos relacionado com limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos. De acordo com essa lei, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos podem ser definidos como conjunto de atividades, infraestrutura e 

instalações operacionais de coleta, transporte e destino final do resíduo de origem 

domiciliar e da varrição e limpeza pública (BRASIL, 2007). 

 

• Política Nacional de Educação Ambiental: instituída pela Lei nº 9.795/1999, que 

considera a educação ambiental como sendo os processos por meio dos quais o indivíduo 

e a sociedade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências visando a conservação do ambiente, bem de uso comum do povo, 

fundamental à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).  

 

• Lei de Crimes Ambientais: instituída pela Lei nº 9.605/1998 que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas provenientes de condutas e atividades prejudiciais ao 

meio ambiente. Em um dos seus artigos essa lei aborda como crime ambiental a poluição 

de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde 

humana, ou que causem a morte de animais ou a destruição significativa da flora. Assim, 

penaliza o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com 

exigências estabelecidas em leis ou regulamentos (BRASIL, 1998).  
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• Política Nacional do Meio Ambiente: instituída pela Lei nº 6.398/1981 tendo como 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar condições para o desenvolvimento socioeconômico, para os interesses 

da segurança nacional e para a proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981).  

 

• Lei de Resíduos do Paraná: instituída pela Lei nº 12.493/1999, no âmbito estadual, 

que constitui princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos no Paraná, tendo como objetivo controle da poluição, da contaminação 

e a minimização de seus impactos ambientais. No contexto dessa lei estabeleceu-se o 

princípio tratando da atividade de geração de resíduos sólidos que deve ser minimizada 

por meio da adoção de processos de baixa geração de resíduos e da reutilização e/ou 

reciclagem de resíduos sólidos, dando-se prioridade à essas práticas a despeito de outras 

formas de tratamento e disposição final, exceto em casos que não haja tecnologia viável.  

As etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos devem atender às normas aplicáveis da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as condições estabelecidas pelo 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP, respeitando as demais normas legais vigentes 

(PARANÁ, 1999). 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente regulamenta alguns procedimentos 

adotados na gestão de resíduos sólidos, destacando as seguintes resoluções (BRASIL, 

2013):  

• Resolução CONAMA nº 275/2001: estabelece código de cores para diferentes tipos de 

resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva.  

• Resolução CONAMA nº 307/2002: estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil.  

• Resolução CONAMA nº 358/2005: dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde.  

• Resolução CONAMA nº 401/2008: estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio 

e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 

padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.  

• Resolução CONAMA nº 404/2008: estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.  
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Cabe ressaltar que, além das políticas nacionais, leis, decretos e regulamentos, 

existem também normas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) que são aplicadas aos resíduos sólidos. As normas técnicas apresentam 

linguagem comum, reduzem a variedade de procedimentos, permitem a repetição de 

resultados e melhoram a qualidade de serviços e produtos. As principais normas técnicas 

que fazem referência aos resíduos sólidos de acordo com a ABNT (2013) são: 

• NBR 8.849:1985: Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos 

urbanos;  

• NBR 11.174:1989: Armazenamento de resíduos classe II não inertes e inertes;  

• NBR 8.419:1992: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos;  

• NBR 12.980:1993: Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos;  

• NBR 13.221:1994: Transporte terrestre de resíduos;  

• NBR 13.463:1995: Coleta de resíduos sólidos;  

• NBR 13.591:1996: Compostagem;  

• NBR 13.896:1997: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para Projeto, 

Implantação e operação;  

• NBR 10.004:2004: Classificação dos resíduos sólidos;  

• NBR 10.005:2004: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 

sólidos;  

• NBR 10.006:2004: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos;  

• NBR 10.007:2004: Amostragem de resíduos sólidos;  

• NBR 15.849:2010: Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – 

Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento.  

 

 

2.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

A Lei Federal 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, apresenta uma classificação atual sobre este tipo de resíduos. Já a 

Resolução RDC nº 33/2003 da ANVISA (BRASIL, 2003) define como geradores de 
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resíduos sólidos de serviços de saúde todos aqueles que prestem atendimento à saúde 

humana ou animal, incluindo os prestadores de serviço que promovam os programas de 

assistência domiciliar, serviços de apoio à preservação da vida, indústrias e serviços de 

pesquisa na área de saúde, hospitais e clínicas, serviços ambulatoriais de atendimento 

médico e odontológico, serviços de acupuntura, tatuagem, serviços veterinários 

destinados ao tratamento da saúde animal, serviços de atendimento radiológico, de 

radioterapia e de medicina nuclear, serviços de tratamento quimioterápico, serviços de 

hemoterapia e unidades de produção de hemoderivados, laboratórios de análises clínicas 

e de anatomia patológica, necrotérios e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento e serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de 

manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, unidades de 

controle de zoonoses, indústrias farmacêuticas e bioquímicas, unidades móveis de 

atendimento à saúde e demais serviços relacionados à saúde, humana e animal, que gerem 

resíduos perigosos. Ou seja, são aqueles resíduos que apresentam riscos físicos, químicos 

ou biológicos sobre a saúde do ser humano, gerados em estabelecimentos como hospitais, 

laboratórios, farmácias, clínicas, hospitais veterinários, portos, aeroportos e outros locais 

em que possa haver riscos de transmissão de doenças  

       Estes resíduos devem ser gerenciados de forma adequada em todas as etapas 

envolvidas: geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destino final, por meio da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde – PGRSS. Este Plano constitui-se num conjunto de procedimentos de 

gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e 

legais, com o objetivo de diminuir a geração de resíduos e proporcionar aos resíduos 

gerados um encaminhamento seguro. 

       Os resíduos dos serviços de saúde podem ser classificados, segundo a Resolução 

RDC nº 33/2003 da ANVISA, em (BRASIL, 2003): 

• Resíduos do Grupo A - Potencialmente Infectantes: Resíduos com a possível presença 

de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, 

podem apresentar riscos de infecção; 

• Resíduos do Grupo B – Químicos: Resíduos contendo substâncias químicas que 

apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, independente de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

• Resíduos do Grupo C – Rejeitos Radioativos: São considerados rejeitos radioativos 

quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 
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quantidades superiores aos limites toleráveis aos serem humanos, e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista; 

• Resíduos do Grupo D – Resíduos Comuns: São todos os resíduos gerados nos serviços 

abrangidos por esta Resolução que, por suas características, não necessitam de processos 

diferenciados relacionados ao acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser 

considerados como resíduos sólidos domiciliares; e 

• Resíduos do Grupo E – Resíduos Perfurocortantes: São os objetos e instrumentos 

contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou 

perfurar. 

 

       Por meio da RDC nº 33/03, a ANVISA estabeleceu que até março de 2004 todos 

os estabelecimentos que produzem RSS’s deveriam se adequar a ela.  Para a solução deste 

problema, os estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde têm procurado 

a união de esforços como saída para a contratação de empresas para o tratamento de seus 

resíduos, além da elaboração de seus Planos de Gerenciamento (BRASIL, 2003b). 

Segundo a legislação vigente é de responsabilidade dos estabelecimentos de 

saúde, o destino correto dos resíduos gerados, desde a geração até a destinação final. O 

gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde envolve duas fases: 

• Intraestabelecimento: iniciada com a geração, segregação, coleta interna e 

armazenamento dos resíduos de serviços de saúde; e 

• Extraestabelecimento: coleta externa, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos de serviços de saúde. 

 

O Ministério da Saúde exige de qualquer estabelecimento de saúde a apresentação 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, o PGRSS. A Resolução da 

Diretoria Colegiada RDC nº 306/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, é que regulamenta este processo. Apresenta-se a seguir a classificação de cada 

resíduo de serviços de saúdede acordo com RDC nº 306/04 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004). 

 

• GRUPO A – Resíduos Infectantes: Resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Seu símbolo 

de representação é apresentado na figura 2.  
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Figura 2 – Resíduos infectantes 
Fonte: ANVISA (2004) 

 

 Subdividem-se nos grupos apresentados a seguir. 

GRUPO A1 

 Culturas e estoques de microorganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microorganismos vivos ou 

atenuados 

 meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura 

de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética 

 Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação biológica por agentes Classe de risco 4, microorganismos com 

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que 

se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido 

 Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

oriundas de coleta incompleta 

 Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes 

e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 

 

GRUPO A2 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 
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microorganismos de relevância epidemiológica e com o risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

 

GRUPO A3 

 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, 

com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha 

havido requisição pelo paciente ou familiares. 

 

GRUPO A4 

 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 

 Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. 

 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes de 

risco Classe 4, nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microorganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 

contaminação com Príons. 

  Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

 Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 

cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações. 

 Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 

GRUPO A5 

• Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais 

materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza 

de contaminação com príons. Estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem 
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tratamento prévio. Utilizando-se de processo físico de redução ou eliminação de carga 

microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana. 

  

• GRUPO B – Resíduos Químicos: Resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. A figura 3 a seguir apresenta 

a representação desse tipo de resíduo. 

 

 

Figura 3 – Resíduos químicos 
Fonte: ANVISA (2004) 

 

São componentes desse tipo de resíduos: 

 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antiretrovirais, quando descartados 

por serviços de saúde, como farmácias, drogarias, distribuidores de medicamentos ou 

apreendidos, e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela 

Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

 Resíduos de saneantes, desinfetantes,; resíduos contendo metais pesados; reagentes 

para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

 Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

 Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. 

 Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da ABNT NBR 

10.004:2004 (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
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• GRUPO C – Resíduos Radioativos: Quaisquer materiais resultantes de atividades 

humanas que contenham radionucleotídeos em quantidades superiores aos limites de 

isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou 

não prevista. Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com 

radionucleotídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina 

nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.  A figura 4 a seguir traz a 

representação desse tipo de resíduo. 

 

 

Figura 4 – Resíduos radioativos 
Fonte: ANVISA (2004) 

 

• GRUPO D – Resíduos Comuns: Resíduos que não apresentem risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares. São exemplos desse tipo de resíduos: 

• Papel de uso sanitário e fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, 

resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, 

equipo de soro e outros similares não classificados como A1; 

• Sobras de alimentos e de preparo de alimentos; 

• Resto alimentar de refeitório; 

• Resíduos provenientes das áreas administrativas; 

• Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

• Resíduos de gesso (sem matéria orgânica) provenientes de assistência à saúde. 

 

A figura 5 a traz a representação desse tipo de resíduo. 
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Figura 5 – Resíduos comuns 
Fonte: ANVISA (2004) 

 

• GRUPO E – Materiais perfurocortantes ou escarificantes: São os resíduos que 

podem causar algum tipo de ferimento de origem física, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 

lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; 

e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea 

e placas de Petri) e outros similares. A figura 6 a seguir traz a representação desse tipo de 

resíduo. 

 

Figura 6 – Materiais perfurocortantes ou escarificantes 
Fonte: ANVISA (2004) 

 

Para a quantificação da geração desses resíduos e seus grupos, utilizou-se o 

formulário apresentado na figura 7 a seguir. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 

PGRSS SIMPLIFICADO - 

1. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR               Código do PGRS: ___________________ 

                                                                                 Data da aprovação _____/_____/________ 

                                                                                         Campo exclusivo do aprovador 

Razão Social: _______________________________________________________________ 

Nome Fantasia:______________________________________________________________ 

C.N.P.J.: ________ Número e Data de Validade da Licença Ambiental: _________________ 

Endereço (Rua, Av, BR): ______________________________________________________ 

______________________________________________ Bairro: ______________________ 

CEP: ________________ Fone: _______________ Cidade: __________________________ 

Responsável: ___________________________________________ CPF: _______________ 

Profissão: _____________________________ Insc. Categoria: ________________________ 

e-mail: __________________Código da Atividade: _________________________________ 

2. TRANSPORTADOR 

Nome Fantasia: _____________________________________________________________ 

3. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 4. FREQÜÊNCIA 

DA COLETA 

(nº de vezes por 

semana) 

5. DESTINO 

FINAL 3.1 CÓDIGO 

DOS 

RESÍDUOS 

DESCRIÇÃO DOS 

RESÍDUOS 

3.2 PESO 

ESTIMADO EM 

KILOGRAMAS 

(Kg/Coleta) 

A Resíduo Infectante 

ou Biológico 

   

B Resíduo Químico - 

Farmacêutico 

   

C Rejeito Radioativo    

D Resíduo Comum    

4. OBRIGAÇÕES LEGAIS 

4.1 - MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO 

1 – GRUPO A: Infectante ou Biológico 

São acondicionados em sacos plásticos, impermeáveis e resistentes, de cor branca leitosa, com 

simbologia de resíduo infectante. E no acondicionamento dos perfurantes e cortantes – GRUPO E - são 

usados previamente recipientes rígidos, estanque, vedado, impermeável e identificado com inscrição de 

perfurocortante. 

2 – GRUPO B: Resíduo Químico 

São acondicionados em duplo saco plástico de cor branca leitosa, com identificação do resíduo e dos 

riscos. Ou acondicionado em recipiente rígido e estanque, compatível com as características físico-

químicas do resíduo ou produto a ser descartado, identificado de forma visível com o nome do conteúdo 

e suas principais características. 

3 – GRUPO C: Resíduo Radioativo 

São acondicionados de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

4 – GRUPO D: Resíduo Comum 

São acondicionados em sacos pretos resistentes de modo a evitar derramamento durante seu manuseio. 

4.2 - ARMAZENAMENTO 

1 – GRUPO A: Infectante ou Biológico 

São armazenados em depósitos metálicos ou de polietileno com tampa e estanque, de fácil higienização 

e manuseio. 

2 – GRUPO B: Resíduo Químico 

São armazenados em recipiente rígido e estanque, compatível com as características físico-químicas do 

resíduo ou produto a ser descartado, identificado de forma visível com o nome do conteúdo e suas 

principais características. 

3 – GRUPO C: Resíduo Radioativo 

São armazenados de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

4 – GRUPO D: Resíduo Comum 

São armazenados em sacos pretos resistentes de modo a evitar derramamento durante seu manuseio. 
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4.3 - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

As pessoas envolvidas com o PGRSS são submetidas a exame admissional, periódico de retorno ao 

trabalho, mudança e demissional. 

Exames e avaliações que são submetidas: 

 Anamnese ocupacional; 

 Exame físico; 

 Exame mental; 

 Hemograma completo. 

Vacinas exigidas: 

 Tétano; 

 Tuberculose; 

 Hepatite; 

 Outras considerações importantes pela vigilância sanitária na época. 

As medidas de higiene e segurança permitem que o pessoal envolvido no Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos Sépticos Sólidos – PGRSS, além de proteger sua própria saúde, possam desenvolver com 

maior eficiência seu trabalho, conhecer o cronograma de trabalho, sua natureza e responsabilidade, 

assim como, o risco a que estará exposto; 

- vacinar-se contra o tétano, tifo e hepatite B; 

- submeter-se a um check-up que conste no mínimo de um exame para tuberculose e contagem de 

hemoglobina para verificar seu bom estado de saúde; 

- estar em perfeito estado de saúde, não ter problemas com gripes leves nem pequenas feridas na mão 

ou no braço; 

- iniciar seu trabalho já devidamente protegido pelo equipamento pessoal – EPI’s (luva em PVC – cano 

longo, máscara, óculos, avental impermeável, bota em PVC – cano longo) para o caso de acidente com 

resíduos químicos; 

- não comer, não fumar, nem mastigar qualquer produto durante o manuseio dos resíduos; 

- ter acesso imediato uma caixa de anti-séptico, algodão, esparadrapo, ataduras e sabão germicida; 

- retirar-se do local caso sinta náuseas; 

- lavar a ferida com água e sabão no caso de corte ou arranhão durante o manuseio dos resíduos para 

desinfetá-la e cobri-la rapidamente. Caso necessário, recorrer ao serviço de urgência; 

- registrar sempre o acidente ocorrido no manuseio dos resíduos; 

- ter sempre sacos de reserva para uso imediato quando do rompimento para não deixar restos no chão; 

- descartar imediatamente as luvas em caso de ruptura, não as reutilizando; 

- lavar e desinfetar o equipamento de proteção pessoal, especialmente as luvas, após término do trabalho;  

- tomar banho, no local de serviço, após a jornada de trabalho. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para fins de atendimento de apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Sépticos 

deverão ser observadas as seguintes Legislações e Normas Técnicas: 

 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86 – Estabelece definições, responsabilidade, critérios 

básicos,e diretrizes da avaliação do impacto ambiental, determina que aterros sanitários, 

processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos são passíveis de avaliação. 

 RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 –Classificação RSS 

 RESOLUÇÃO RDC 306/04 – Classificação RSS 

 NBR 10.004/87 – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública. 

 NBR 7.500/87 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de resíduos 

sólidos. 

 NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos definidos na NBR 10004 – 

procedimentos. 

 NBR 12.807/93 – Resíduos de serviços de saúde – terminologia. 

 NBR 12.808/93 – Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

 NBR 12.809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

 NBR 12.810/93 – Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

 NBR 9.190/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – classificação. 

 NBR 9.191/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – especificação. 
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 NBR 9.195/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – determinação da resistência 

à queda livre. 

 NBR 13.055/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação para a 

capacidade volumétrica. 

 NBR 13.056/93 – Filmes plásticos para saco para acondicionamento de lixo. 

 NBR 12.890/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - 

terminologia. 

 NBR 11.175/90 – Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração 

de resíduos sólidos perigosos. 

 NBR 13.853/97 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – 

requisitos e métodos de ensaio. 

 CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos. 

 PORTARIA ESTADUAL SES 1154/97 

6. RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO GERADOR E PELA ELABORAÇÃO DO 

PLANO 

Local e data _________________________ 

 

 

Responsável pelo Estabelecimento Gerador: ___________________________________ 

                                                                                           Nome do responsável   

                                                                                   Registro no Conselho Profissional  

 

Responsável pela Elaboração do Plano: ___________________________________ 

                                                                                      Nome do responsável . 

                                                                             Registro no Conselho Profissional . 

Figura 7 – Formulário para a quantificação dos resíduos sólidos de serviços de saúde 
Fonte: PARANÁ (2005), adaptado 

 

 

2.3 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

       Sob esta denominação, encontram-se os resíduos decorrentes da construção, 

reforma, demolição e reparos em obras de construção civil. Com uma produção diária 

elevada comparada com os demais tipos de resíduos produzidos nas cidades, representam 

um grave problema ambiental principalmente devido ao seu grande potencial inerte, ou 

seja, sua dificuldade em ser reabsorvido pelo meio ambiente e sua forma inadequada de 

disposição (fundos de vales, terrenos baldios e áreas degradadas).  

       Na busca de uma correta gestão dos mesmos, ou seja, sua utilização para outros 

fins, atividades especiais devem ter lugar no próprio canteiro de obras. Estas atividades 

devem se concentrar na separação destes em caçambas independentes e individualizadas, 

como as que recolhem cerâmicas vermelhas, argamassas, vidros e cerâmicas esmaltadas, 

concretos, pedras, areias e metais, além daqueles produtos descartados como “lixo”, entre 

os quais destacam-se as estopas e os resíduos de limpeza dos canteiros de obras. Esta 
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separação deve-se ao fato de como estes resíduos de construção e demolição serão 

utilizados, se em forma de agregados miúdo ou graúdo, ou como materiais que devem 

apresentar elevada resistência estrutural. 

       Entre as vantagens de se proceder à reciclagem dos resíduos da construção civil – 

RCC’s -, destacam-se: redução do consumo de recursos naturais, proteção ao ambiente, 

economia na aquisição de matéria prima, redução de áreas necessárias para aterro, 

redução dos níveis de poluição, redução no consumo de energia e redução no preço de 

produtos, entre outros.  

      Um outro aspecto que merece destaque é a utilização destes produtos reciclados 

como material utilizável em tecnologias apropriadas, alternativas ou de baixa renda, 

visando o aspecto social de políticas públicas. Assim, utilizando-se mão de obra local 

(geralmente não qualificada) pode-se implantar medidas de melhoria urbana em áreas 

mais carentes ou degradadas das cidades, aliando-se melhorias da qualidade ambiental 

com medidas de amplo alcance social. Dentre os produtos reciclados que podem ser 

utilizados, após processamento em usinas apropriadas, destacam-se: blocos, painéis, 

briquetes, tubos, placas, meios-fios, elementos pré moldados vários, além da confecção 

de concreto não estrutural in loco. Além destas utilizações, tem-se ainda a diminuição do 

passivo ambiental decorrente das atividades de construção civil. 

Segundo a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, resíduo sólidos da construção 

civil são os materiais gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras 

de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 

obras civis (BRASIL, 2010). 

 A construção civil é um dos grandes segmentos da indústria brasileira e seu 

desenvolvimento é tomado como um indicativo de crescimento social e econômico. 

Porém, também constitui uma indústria geradora de impactos ambientais, e seus resíduos 

têm representado um grande problema para ser administrado, podendo em muitos casos 

gerar impactos ambientais. Além do intenso consumo de recursos naturais, os grandes 

empreendimentos colaboram com a alteração da paisagem e, como todas as demais 

atividades da sociedade, geram resíduos. 

Os resíduos da construção civil devem ter um gerenciamento adequado para 

impedir que sejam abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios e 

também em outros locais impróprios para esta prática. Normalmente os resíduos da 

construção civil representam um grave problema em muitas cidades brasileiras. Por um 

lado, a disposição irregular desses resíduos pode gerar problemas de ordem estética, 
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ambiental e de saúde pública e de outro lado, constitui um problema que se apresenta aos 

municípios, sobrecarregando os sistemas de limpeza pública. 

Os problemas de gestão dos resíduos de construção se intensificam devido ao 

grande volume de RCC ‘s gerados, já que podem representar cerca de 50 a 70% da massa 

de resíduos sólidos urbanos. Assim, a figura 8 apresenta uma estimativa de RCC’s 

coletados nas diferentes regiões do Brasil. 

 

 

Figura 8 – Estimativa de RCC’s coletada nas diferentes regiões do Brasil (t/dia) 
Fonte: BRASIL (2011) 

 

Portanto é perceptível a quantidade excessiva de resíduos que a indústria da 

construção civil gera, levando a uma degradação do meio ambiente. Assim torna-se 

necessário a implementação de uma legislação para minimizar estes desgastes que o 

setor da construção vem gerando ao longo dos anos. 

Em 2002, a Resolução CONAMA 307, alterada pela Resolução 348/2004, 

determinou que o gerador deve ser o responsável pelo gerenciamento desses resíduos. 

Essa determinação representou um importante marco legal, determinando 

responsabilidades e estipulando a segregação dos resíduos em diferentes classes e 

encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada. Além disso, as áreas 

destinadas para essas finalidades deverão passar pelo processo de licenciamento 

ambiental e serão fiscalizadas pelos órgãos ambientais competentes (CONAMA, 2008). 

Os profissionais atuantes no segmento da construção civil devem se conscientizar 

da maneira que as edificações impactam o meio ambiente em cada fase da vida útil das 

construções, a partir da sua concepção. Diminuir os danos ao meio e à saúde pública em 

cada produto ou processo desenvolvido, e em todo material comercializado. 
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A Resolução nº. 307 de 05 de julho de 2002 do CONAMA, alterada pelas 

Resoluções 348 de 2004, nº 431 de 2011 e nº 448/2012 classifica os resíduos da 

construção civil da seguinte forma (CONAMA, 2008; CONAMA, 2011; CONAMA 

2012): 

I - Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso (redação dada pela Resolução n° 

431/11); 

III - Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação 

(redação dada pela Resolução n° 431/11); 

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto o u outros produtos nocivos à saúde (redação dada pela Resolução n° 348/04); 

 

A composição destes resíduos é muito variada dependendo de cada região, pois 

cada país possui sua tecnologia utilizada e seus materiais mais frequentemente 

empregados.  No Brasil, a composição dos resíduos de construção é uma mistura 

composta de cerâmica ou blocos de concreto, argamassa, concreto armado, aço, plástico, 

amianto e madeira, sendo que os produtos provenientes do gesso têm crescido e tende a 

se tornar uma parte significativa dos resíduos da construção nos próximos anos 

(AGOPYAN et al, 2008). 

Os resíduos da construção civil apresentam certas propriedades físicas e químicas 

para aplicação como material de construção desde que reciclados de forma correta. A 

diversidade de técnicas, materiais e métodos aplicados nas obras da construção, afetam 

de modo significativo as características dos resíduos gerados. Isso justifica o esforço 
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para se definir metodologias para reutilização e reciclagem desse material, pois desta 

forma é possível colocar este resíduo novamente no mercado sem que ocorram 

problemas quanto a sua disposição final em locais inadequados, degradando o meio 

ambiente.  

Com a reciclagem e reutilização dos materiais da construção civil haverá uma 

maior vida útil dos aterros, diminuindo também os pontos de disposição e descartes dos 

resíduos de construção em valas comum de vias públicas e rios e, simultaneamente, 

conseguir materiais de construção de menor custo e boa qualidade, proporcionando à 

população e ao meio ambiente, sustentabilidade. 

 A partir das questões da economia de mercado, da consciência socioambiental e 

da legislação vigente no país, a reciclagem de materiais oriundos da construção civil 

vem ganhando espaço no Brasil. A reciclagem dos RCC’s pode ser um bom mercado, 

proporcionando bom retorno financeiro. Em alguns países esta pratica já é realizada com 

sucesso, e no Brasil está começando a ser utilizada. 

Os resíduos advindos da construção civil apresentam diversas origens, podendo 

ser de edificações em construção, atividades de demolição e obras de pavimentação, 

entre outros. A construção civil é o setor que mais explora recursos naturais, além de ser 

o que mais gera resíduo. 

 De acordo com a Resolução Conama 307/02, 0s resíduos da construção civil não 

poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em área de “bota-fora”, em 

encostas e corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (CONAMA, 2008). 

Assim, a dificuldade de uma correta gestão para estes resíduos torna-se grande, 

muito pelo montante de resíduos gerados, e pelo descaso dos geradores que recorrem a 

áreas clandestinas e irregulares para destinação final dos materiais das construções e 

reformas. Isso traz danos à natureza devido à dificuldade destes materiais serem 

absorvidos, decompostos no meio ambiente, podendo ficar dezenas de anos expostos ao 

meio ambiente e trazendo seus malefícios a população.  

Dentre as várias possibilidades de impactos causados por deposições de RCC’s, 

os de natureza sanitária e ambiental tornam-se especialmente importantes. Desta forma, 

na sequência serão caracterizados os principais impactos identificados em áreas de 

disposição irregular de RCC’s. 
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• Comprometimento do tráfego de pedestres e veículos  

É comum observar nas cidades brasileiras a disposição inadequada de pequenos 

volumes de RCC’s ao longo de vias e logradouros públicos, fator este que compromete o 

tráfego de transeuntes e veículos. Como agravante a esse impacto, estão as caçambas 

estacionárias, equipamentos estes que, a princípio, deveriam ser utilizados com o 

propósito de confinar os resíduos de modo a impedir sua dispersão no ambiente, facilitar 

sua coleta e transporte e evitar a exposição de moradores e transeuntes. No entanto, 

acabam por sua vez apresentando localização inadequada, pintura reflexiva não existente 

ou apagada, quantidade excessiva de resíduos, presença de matéria orgânica ou resíduos 

perigosos, objetos cortantes ou pontiagudos extrapolando os limites da caçamba, dentre 

outros. 

Do ponto de vista financeiro, esse descarte irregular também onera as 

administrações municipais, que acabam tendo de responsabilizar-se pela remoção e 

disposição desses resíduos acumulados. Isso tem-se transformado em um negócio 

estabelecido em quase todas as grandes cidades brasileiras, envolvendo as empresas 

contratadas pela prefeitura para recolher o entulho depositado irregularmente. 

 

• Atração de outros tipos de resíduos  

É comum em áreas de disposição de RCC’s a presença de outros tipos de resíduos, 

principalmente resíduos sólidos urbanos (RSU’s) e resíduos industriais. Essa situação é 

decorrente e impulsionada pela inexistência de segregação dos resíduos gerados nas obras 

e pelo desconhecimento ou negligência dos munícipes e/ou coletores privados de RCC’s 

quanto aos tipos de resíduos a serem dispostos nestas áreas. A disposição irregular de 

parcelas de resíduos industriais em áreas irregulares de RCC’s, que também pode 

acontecer com resíduos tipicamente orgânicos, é incentivada pelo diferencial de preços 

para o descarte. Destaca-se que a presença de outros tipos de resíduos em áreas destinadas 

para disposição de RCC’s acelera a deterioração das condições ambientais locais. 

 

• Poluição atmosférica 

Esse impacto ambiental é oriundo da movimentação de veículos nas áreas de 

disposição de RCC’s, que se intensifica à medida que aumenta o fluxo de cargas. 

Também, a circulação de veículos de carga dentro da área destinada à deposição e o 

amontoamento dos resíduos por máquinas carregadeiras, que trafegam sobre os mesmos, 

fragmentam os RCC’s, transformando-os em material particulado. 
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• Poluição visual 

A desordem nas áreas de disposição de RCC’s e a diversidade de tipos de resíduos 

que são depositados nesses locais desencadeiam desconforto tanto para a população que 

reside em áreas circunvizinhas como para quem trafega nas proximidades. A poluição 

visual urbana nas proximidades das áreas de descarte dos resíduos gera desvalorização 

das propriedades, causando atraso no desenvolvimento local. 

 

• Degradação do sistema natural 

Esse impacto é observado principalmente nos locais de disposição irregular, os 

quais geralmente localizam-se em áreas de preservação ambiental, como nas margens de 

corpos d’água e em áreas de vegetação ciliar. Assim, devido ao grande volume 

característico desse tipo de resíduo, a disposição desordenada resulta em soterramento da 

vegetação, alteração da qualidade do solo em função da não segregação dos resíduos e da 

eventual presença de materiais químicos (restos de tinta, por exemplo).  

 

• Prejuízos sociais e desvalorização das áreas de entorno 

O custo social causado pela deposição irregular dos RCC’s é grande, pois as 

administrações públicas despendem recursos significativos não só para recolher os 

resíduos, mas também para mitigar os impactos gerados. Com o aumento populacional 

dos centros urbanos, a geração de resíduos de construção e demolição tornou-se um grave 

problema, devido à demanda de área para sua deposição, desvalorização de seu entorno, 

além de outros impactos ao meio ambiente. 

 

• Multiplicação de vetores e doenças 

A presença dos RCC’s e de outros resíduos criam um ambiente propício para a 

proliferação de vetores prejudiciais às condições de saneamento e à saúde humana. É 

comum nos locais de disposições irregulares a presença de roedores, insetos peçonhentos 

(aranhas e escorpiões) e insetos transmissores de endemias (PINTO, 1999). A situação 

observada nas áreas onde ocorreram deposições irregulares pode servir de atrativo a 

vetores de interesse sanitário, os quais teriam, assim, acesso a proteção, alimento e água. 

Dentre esses vetores, deve ser dada alguma evidência ao mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, que necessita de água parada para se reproduzir. 
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• Danos ao patrimônio público 

Esse impacto está vinculado principalmente aos danos causados à infraestrutura 

urbana. Em diversos pontos das cidades podem ser observados danos ao patrimônio 

público causados pela deposição destes resíduos, principalmente no que diz respeito às 

vias públicas. O trânsito de caminhões e outros veículos transportadores que fazem uso 

dos pontos de deposição destroem as guias, quebram as tampas das bocas - de- lobo e 

degradam a vegetação nos locais de descartes irregulares. 

 

• Comprometimento da drenagem urbana 

As disposições irregulares de RCC’s contribuem para o entupimento de bueiros, 

se acumulam nas galerias subterrâneas para onde escoa a água da chuva, reduz sua vazão 

e causa inundações. Os impactos em relação à drenagem urbana ocorrem desde a 

drenagem superficial até a obstrução de córregos, o qual é um dos componentes mais 

importantes do sistema de drenagem. 

 

• Assoreamento de córregos  

Os impactos causados pelos RCC’s têm gerado problemas graves à gestão urbana, 

de onde pode-se destacar, dentre outros, o assoreamento de rios e vales.Assim, a 

deposição irregular desses resíduos em áreas urbanas tem sido relacionada com 

enchentes, causadas entre outros motivos, por assoreamento dos córregos. 

 

• Poluição sonora 

A poluição sonora é decorrente principalmente da movimentação de caminhões e 

de máquinas compressoras, comumente encontrados em áreas de disposição de RCC’s. 

O referido impacto é tanto mais significativo quanto maior for o movimento de cargas e 

o volume desses resíduos manejados. 

 

A disposição irregular dos resíduos da construção civil, como visto, pode causar 

uma série de impactos ambientais em áreas urbanas. Um outro problema que se apresenta 

na correta gestão destes resíduos, é a determinação quantitativa dos resíduos gerados. Os 

dados relativos ao volume de resíduos da construção civil dificilmente estão 

imediatamente disponíveis, como acontece com maior frequência com os resíduos 

domiciliares. É necessário levantar informações em diversas fontes para que, ao final, o 

resultado do quadro de estimativas seja razoavelmente seguro.  
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Para se atingir uma estimativa segura, nesta pesquisa foi utilizado o método 

proposto por Pinto e González (2005), que leva em consideração a soma de três 

indicadores:  

a) A quantidade de resíduos oriundos de edificações novas construídas na cidade, 

num determinado período de tempo (dois anos, por exemplo);  

b) A quantidade de resíduos provenientes de reformas, ampliações e demolições, 

regularmente removida no mesmo período de tempo; e  

c) A quantidade de resíduos removidos de deposições irregulares pela 

municipalidade, igualmente no mesmo período. 

 

O quadro 4 a seguir apresenta uma descrição resumida de cada um desses 

indicadores. 

 

Resíduos gerados em edificações novas 

Para a obtenção deste indicador, utilizam-se os registros da prefeitura municipal relacionados à aprovação de 

projetos de edificação (alvarás de construção), com a área construída correspondente. O levantamento dos dados 

deve abranger um período de tempo necessário para que as variações conjunturais da atividade construtiva 

decorrente de desequilíbrios da economia bem como das ocorrências sazonais que influem no ritmo construtivo 

(período de chuvas mais intenso, por exemplo), sejam diluídas na amostragem. Esse levantamento fornece o dado 

inicial para o cálculo do primeiro indicador. Ele deverá, porém, ser expurgado dos dados relacionados às reformas, 

ampliações e demolições, uma vez que a fonte mais confiável para a quantificação desses dados se concentra nos 

coletores. A grande maioria dos projetos aprovados pelo poder público, em geral, se refere à execução de novas 

edificações. Conhecida a média de área anual relativa às edificações novas, no período analisado (o qual deve ser o 

mais longo possível) a estimativa da quantidade de resíduos gerada pela atividade construtiva é feita com base em 

indicadores de perdas pesquisados em diversas regiões brasileiras. A quantidade de resíduos a ser removida durante 

as construções pode ser estimada em 96 quilos por metro quadrado construído (kg/m2). Muito provavelmente não 

estarão consideradas, na área de construção detectada, as pequenas edificações novas em bairros de baixa renda na 

periferia da zona urbana (autoconstrução e outros eventos). São construções de muito pequeno porte que, mesmo 

sendo numerosas, implicarão pequena quantidade total de resíduos. Os resíduos gerados nessas atividades 

comumente acabam descartados em deposições irregulares. 

Resíduos gerados em reformas, ampliações e demolições 

As reformas, ampliações e demolições, nas raras ocasiões em que são levadas à aprovação dos órgãos municipais, 

surgem como atividades com pequena área construída, que não traduzem a elevada geração de resíduos ocorrida. 

Informações obtidas dos agentes coletores, principalmente aqueles organizados na forma de empresas que atuam 

na cidade, revelarão o porcentual do movimento referente às atividades de reformas, ampliações e demolições. Em 

várias localidades diagnosticadas, esse porcentual é sempre muito elevado. A pesquisa de informações junto aos 

coletores deve reconhecer, como no item anterior, a origem dos resíduos coletados, o tipo de equipamento de 

transporte utilizado, o destino dado ao material e os preços praticados. Pode ser necessário realizar a pesquisa em 

apenas alguns coletores, compondo uma amostra segura das condições de operação do total dos coletores estimado 

para o município. Estimado o número total de viagens e a massa de resíduos transportada pelos agentes coletores, 

o indicador da geração de resíduos na atividade é calculado considerando-se apenas o porcentual coletado das 

reformas, ampliações e demolições. 

Resíduos removidos de deposições irregulares 

Este indicador deve ser obtido com o setor responsável pelos serviços de limpeza urbana. Os resíduos de deposições 

irregulares são removidos por caminhões com caçambas basculantes, para os quais podem ser adotadas capacidades 

de carga lançadas em um quadro anterior. Por ser comum nesses serviços incluir a remoção de outros resíduos, 

como os volumosos e podas, os dados devem contabilizar apenas o porcentual referente aos resíduos da construção 

e demolição. 

Quadro 4 – Indicadores para a estimativa da quantidade de resíduos de construção civil 

gerada no município 
Fonte: PINTO; GONZÁLES (2005) 
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Transformando esses indicadores em relações matemáticas, tem-se no quadro 5 a 

seguir a estimativa total de resíduos de construção e demolição gerados no município. 

 

Estimativa da quantidade de resíduos gerados em edificações novas 

Período 

analisado 

(anos) 

N° de anos Área total 

aprovada (m2) 

Média anual 

(m2) 

Total de 

resíduos 

(t/ano) 

Indicador dos 

resíduos em 

novas 

edificações 

(t/dia) 

A B C D = C/B E = D x 

0,150 

F = E/(12 x 26) 

 

Estimativa da quantidade de resíduos gerados em reformas, ampliações ou demolições 

Número de viagens 

mensais 

Massa total 

transportada (t/mês) 

Viagens em reformas, 

ampliações e 

demolições (%) 

Indicador dos resíduos 

em reformas, 

ampliações e 

demolições (t/dia) 

A B C D = (B x C)/26 

 

Estimativa da quantidade de resíduos recolhidos em deposições irregulares 

Número de 

veículos 

envolvidos 

Número de 

viagens mensais 

Viagens 

exclusivas com 

resíduos de 

construção (%) 

Massa de resíduos 

de construção 

transportada 

(t/mês) 

Indicador dos 

resíduos em 

deposições 

irregulares (t/dia) 

A B C D = B x C x carga 

típica 

E = D/26 

 

Estimativa total de resíduos de construção e demolição gerados no município 

Indicador dos 

resíduos em 

novas 

edificações 

(t/dia) 

Indicador dos 

resíduos em 

reformas, 

ampliações e 

demolições 

(t/dia) 

Indicador dos 

resíduos em 

deposições 

irregulares 

(t/dia) 

Estimativa da 

geração de 

RCD (t/dia) 

População 

atual 

(mil habs.) 

Taxa 

(t/ano por hab.) 

A B C D = A+B+C 

ou 

D = A+B 

E F = 

(Dx26x12)/E 

Quadro 5 - Estimativa total de resíduos de construção e demolição gerados no município 
Fonte: PINTO; GONZÁLES (2005) 

 

 

2.4 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 

 

  Rocca et al. (1993) definem resíduos sólidos industriais como os resíduos em 

estado sólido e semi-sólido que resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos 

provenientes das instalações de tratamento de águas residuárias, aqueles gerados em 
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equipamentos de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

d’água, ou exijam, para isto, soluções economicamente inviáveis, em face da melhor 

tecnologia disponível. 

Seguindo raciocínio semelhante, Gerber (1999) conceitua resíduo industrial como 

sendo aquele originado das atividades dos diversos ramos da indústria (metalúrgica, 

química, petroquímica, papeleira, alimentícia). O resíduo industrial é bastante variado, 

podendo ser representado por cinzas, lodo, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, 

papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas. Nesta categoria 

inclui-se a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. 

A heterogeneidade de composição dos resíduos sólidos resulta na necessidade de 

um manejo cuidadoso e com monitoramento constante. Em função desta heterogeneidade 

os resíduos sólidos foram classificados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, através da norma NBR-10.004:2004 (Resíduos Sólidos – Classificação), em 

dez listagens, baseando-se em listagens de resíduos reconhecidamente perigosos e em 

listagens de padrões de concentração de poluentes, quadro 6. 

 

Listagem 1 Resíduos perigosos de fontes não específicas 

Listagem 2 Resíduos perigosos de fontes específicas 

Listagem 3 Constituintes perigosos – base para a relação dos resíduos e produtos das listagens 1 e 2 

Listagem 4 Substância que conferem periculosidade aos resíduos 

Listagem 5 Substâncias agudamente tóxicas 

Listagem 6 Substâncias tóxicas 

Listagem 7 Concentração – Limite máximo no extrato obtido no teste por lixiviação 

Listagem 8 Padrões para o teste de solubilização 

Listagem 9 Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos utilizadas pelo Ministério do 

Meio Ambiente da França para classificação de resíduos 

Listagem 10 Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo como perigoso 

Quadro 6 – Relação das Listagens de Classificação dos Resíduos  
Fonte: NBR-10.004:2004 

 

A partir destas listagens, os resíduos sólidos foram agrupados em três categorias, 

levando-se em consideração os possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Estas 

categorias são: Resíduos Classe I - Perigosos, Resíduos Classe IIA - Não Inertes e 

Resíduos Classe IIB - Inertes. 

 

• Resíduos Classe I – Perigosos: São considerados resíduos de Classe I, os resíduos 

inflamáveis, corrosivos, tóxicos, patogênicos e aqueles que apresentam alguma 

reatividade os quais, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada, podem 
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representar risco a saúde humana e ao meio ambiente, contribuindo para um aumento na 

mortalidade e para a incidência de doenças. Para identificar se determinado resíduo 

pertence a essa Classe, este deve se enquadrar em alguma das listagens 1, 2, 5 ou 7 da 

NBR-10.004/04. 

 

• Resíduos Classe IIA – Não Inertes: Pertencem à classe dos os resíduos não inertes de 

Classe IIA, os resíduos sólidos ou a mistura de resíduos que não se enquadram nas 

especificações definidas para as Classes I e IIB. Apesar de não se enquadrarem na 

categoria de resíduos perigosos, os resíduos Classe IIA podem apresentar características 

como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

 

• Resíduos Classe IIB – Inertes: Pertencem a essa Classe os resíduos sólidos inertes ou 

a mistura de resíduos que submetidos ao teste de solubilização especificado na NBR-

10.006/04 – Solubilização de Resíduos – Procedimento, e que não tenham como resultado 

nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões 

definidos na listagem 8 da NBR-10.004/04. 

Quanto aos resíduos não caracterizados nas listagens da NBR 10.004/04, estes 

deverão ter sua periculosidade avaliada através da realização de exames e testes de 

laboratório tomando como parâmetro as seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 

2.4.1 Formas de Manejo dos Resíduos Sólidos Industriais 

 

O manejo dos resíduos sólidos industriais é um processo complexo, que se inicia 

ainda durante o processo produtivo e que termina além dos limites da planta industrial. 

Este manejo é constituído de três etapas principais, sendo elas o acondicionamento, o 

transporte e a destinação final. Cada uma destas etapas apresenta subdivisões e 

especificidades, que tornam o processo muito mais complexo do que inicialmente 

aparenta ser. 

         Assim, em função da complexidade evocada pela correta gestão dos resíduos 

industriais, algumas atividades devem ser destacadas como fundamentais para o correto 

gerenciamento dos mesmos. 
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a) Gerenciamento e minimização de resíduos sólidos industriais 

 A minimização da geração de resíduos se constitui numa estratégia importante no 

gerenciamento de resíduos e se baseia na adoção de técnicas que possibilitem a redução 

do volume e/ou toxicidade dos resíduos e, consequentemente, de sua carga poluidora 

(ROCCA et al., 1993). 

 O processo de minimização e gerenciamento de resíduos sólidos industriais 

aparece hoje, no contexto industrial do país, como uma maneira vantajosa de minimização 

de custos no processo de manufatura de um determinado produto, que basicamente pode 

ocorrer de duas maneiras: 

• Redução nos custos de aquisição inicial (compra) da matéria-prima, já que a gestão de 

resíduos aplicada em processos industriais possibilita a identificação de pontos 

localizados de geração exagerada de resíduos, oferecendo opções para minimizar estas 

perdas de material, como por exemplo, treinamento do pessoal e segregação das tarefas, 

o que possibilitaria um menor quantidade de matéria-prima a ser usada; 

• Comercialização de produtos obtidos no tratamento e/ou separação dos resíduos 

gerados, na qual as alterações das características qualitativas e quantitativas obtidas pelo 

processo de gerenciamento dos resíduos possibilitariam tal ação. 

 

A preocupação de muitos industriais está em utilizar uma tecnologia limpa, 

através de uma produção mais limpa, ou seja, da aplicação contínua de uma estratégia 

econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de 

aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não-geração, 

minimização ou reciclagem de resíduos gerados com um processo produtivo. 

 Para o gerenciamento e minimização de resíduos sólidos industriais, basicamente, 

existem dois aspectos a serem analisados (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

 

• Redução dos resíduos na fonte geradora: Segundo Rocca et al. (1993) a redução na 

fonte consiste na redução ou eliminação da geração de um resíduo de processo através de 

modificações dentro do processo, que pode ser alterações nas matérias-primas utilizadas 

ou alterações nas tecnologias. Sobre as alterações da matéria-prima, este procedimento 

varia de acordo com o tipo de processamento ao qual a matéria-prima está envolvida, 

sendo que, materiais auxiliares que não são convertidos em produtos podem ser 

substituídos por materiais menos tóxicos e mais seguros. Em relação às alterações de 

tecnologia é importante lembrar que este é um procedimento a ser adotado a longo prazo, 
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pois requer pesquisas satisfatórias sobre o sistema industrial a ser modificado, já que o 

custo em novas tecnologias, em geral, costuma ser alto. 

 

• Reciclagem de resíduos: A reciclagem é o processo através do qual os resíduos 

retornam ao sistema produtivo como matéria prima. Pode ser considerada como uma 

forma de tratamento de parte dos resíduos sólidos gerados. Este retorno ao processo 

produtivo pode ser de forma artesanal ou industrial. A reciclagem é considerada uma 

prática associada ao desenvolvimento sustentável, pois pode ser entendida como uma 

forma de recuperação energética uma vez que, com a reciclagem, exige-se menor energia 

para a produção de materiais do que usando matéria-prima virgem e, portanto, 

economiza-se energia ou, ainda, deixa-se de gastá-la (TEIXEIRA; BIDONE, 1999). 

 Sobre os resíduos industriais, a reciclagem depende dos seguintes fatores como a 

proximidade das instalações de processamento, custos de transporte dos resíduos, volume 

de resíduos disponíveis para o processamento e custos de estocagem, entre outros. De 

acordo com Bidone e Povinelli (1999) a recuperação de um resíduo está intrinsecamente 

associada ao preço de mercado e será justificada se resultar em um produto mais barato 

ou de forma mais econômica: recuperar que transportar e tratar ou dispor adequadamente. 

 

b) Acondicionamento 

 A maior parte dos resíduos industriais e principalmente aqueles caracterizados 

como perigosos, são frequentemente tratados ou dispostos em locais distantes de seu 

ponto de geração (ROCCA et al., 1993). 

 O manejo dos resíduos gerados até o seu destino final é um processo complexo, 

que envolve geralmente a coleta durante o processo produtivo, o acondicionamento, o 

transporte e armazenamento dentro da indústria e a coleta e transporte para o local de 

tratamento ou disposição final. 

 A fase interna é, sem dúvida, de responsabilidade exclusiva do industrial, 

enquanto que a fase externa é, muitas vezes, de responsabilidade de contratados. Nesses 

casos a legislação vigente torna o industrial co-responsável por qualquer acidente de 

contaminação que porventura venha a ocorrer. Isso implica que os resíduos devem ser 

adequadamente gerenciados pelo industrial em todas as fases (seja de transporte, 

tratamento ou disposição), ou seja, empresas transportadoras cadastradas e locais de 

armazenamento, tratamento ou disposição final aprovados ou licenciados pelo órgão de 

controle ambiental (ROCCA et al, 1993). 
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De acordo com Rocca et al. (1993) os recipientes a serem utilizados para 

acondicionamento de resíduos sólidos devem ser construídos com material compatível 

com os resíduos; estanques, ou seja, ter capacidade de conter os resíduos no seu interior; 

e apresentar resistência física a pequenos choques, durabilidade e compatibilidade com o 

equipamento de transporte, em termos de forma, volume e peso. 

Na maioria dos casos as indústrias utilizam dois tipos de recipientes, sendo um 

menor (geralmente tambores de 200 l) junto aos pontos de geração de processo industrial 

e outro maior, instalado na área de armazenagem da indústria (geralmente contêineres e 

tambores) (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

Outros aspectos importantes a serem considerados na escolha do tipo de recipiente 

são quanto a quantidade e tipo de resíduos, forma de remoção do recipiente (por exemplo, 

de forma manual ou através de uma empilhadeira mecânica), da necessidade ou não de 

tratamento e do sistema de disposição final. 

 

c) Segregação 

Segundo Rocca et al (1993), a segregação dos resíduos dentro da indústria e nos 

locais de tratamento ou disposição é de suma importância para o gerenciamento de 

resíduos sólidos e tem como objetivos básicos evitar a mistura de resíduos incompatíveis; 

contribuir para o aumento da “qualidade” dos resíduos que possam ser recuperados ou 

reciclados; e diminuir o volume de resíduos perigosos ou especiais a serem tratados ou 

dispostos. 

A separação dos resíduos tem por objetivo evitar a mistura de resíduos 

incompatíveis entre si, que pode ocasionar reações indesejáveis ou incontroláveis que 

resultem em consequências adversas, entre as quais destacam-se: geração de calor, fogo 

ou explosão; geração de fumos e gases tóxicos; geração de gases inflamáveis; 

volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis; e solubilização de substâncias tóxicas 

ou polimerização violenta. 

 A segregação dos resíduos também é vantajosa em um processo industrial, pois 

possibilita a recuperação ou reciclagem de materiais, diminuindo o volume final de 

resíduos perigosos (e consequentemente, diminuindo possíveis custos referentes ao 

tratamento destes resíduos), retornando ao processo industrial de manufatura como 

matéria-prima, ou ainda, tornando uma fonte de renda adicionai obtida pela venda de um 

subproduto como matéria-prima para outras indústrias. 
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d) Transporte 

 Ao contrário dos resíduos líquidos e gasosos, os resíduos sólidos necessitam ser 

transportados mecanicamente do ponto onde foi gerado até o local de tratamento ou 

disposição final. Dessa forma, os fatores de risco dividem-se nesta fase em transporte 

interno e transporte externo dos resíduos sólidos. 

 

d.1) Transporte interno: O transporte interno dos resíduos gerados no interior da 

indústria representa um fator de risco, quando feito de forma inadequada, para o pessoal 

envolvido no processo assim como para a instalação industrial. Logo, para que os resíduos 

sejam transportados de forma segura, seja perigoso ou não, a indústria geradora deve ter 

um planejamento quanto ao transporte destes – Plano de Transporte Interno – onde, 

segundo Rocca et al. (1993), o Sistema de Transporte Interno deve considerar pelo menos: 

 Necessidade de rotas pré-estabelecidas; 

 Equipamentos compatíveis com o volume, peso e forma de material a ser 

transportado; 

 Pessoal familiarizado com esses equipamentos; e 

 Determinação das áreas de riscos para equipamentos especiais. 

 

Em relação aos equipamentos para o transporte interno dos resíduos, em geral são 

usados carrinhos de mãos, empilhadeiras, caminhões de carroceria aberta basculante ou 

caminhões tipo poliguindastes. 

 

d.2) Transporte externo: O transporte externo de resíduos é uma prática que vem se 

tornando comum, pois parte das indústrias não apresenta espaços apropriados e 

suficientes dentro de suas instalações para o tratamento e disposição dos resíduos e 

também por que há o surgimento de empresas especializadas em transporte destes, que 

apresentam pessoal e equipamentos especializados,  diminuindo os riscos de acidentes no 

transporte (quando a empresa contratada for bem qualificada). 

 Para o transporte externo existem três formas comumente utilizadas: 

 Transporte marítimo ou fluvial; 

 Transporte rodoviário; e 

 Transporte ferroviário. 
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O transporte marítimo ou fluvial é muito utilizado em países industrializados que 

apresentam uma rede hidrográfica navegável ou se localizem em ilhas. Conforme Rocca 

et al. (1993) este tipo de transporte é interessante, sob o ponto de vista econômico, para 

grandes quantidades de resíduos a granel com baixo potencial poluidor e que devam 

percorrer grandes distâncias, para grandes quantidades de carga de fácil manuseio no 

carregamento e descarregamento ou para cargas de grandes dimensões. Como 

desvantagens esta modalidade apresenta a pequena velocidade de deslocamento, elevadas 

despesas portuárias, restrições operacionais de carga e descarga sob condições climáticas 

adversas e a área de comprometimento pode ser significativa. 

 O transporte ferroviário é uma boa alternativa pois apresenta como vantagens 

uma rota de trânsito bem definida e que não permite alterações, possui planos de 

emergência estabelecidos e disponibiliza-se sistemas de comunicação que permite a 

rápida detecção de acidentes, o custo do transporte é relativamente baixo para grandes 

distâncias e a possibilidade de ocorrerem acidentes é relativamente menor que no 

transporte rodoviário. Como desvantagem, as taxas de embarque são elevadas para 

pequenas quantidades sendo necessária a contratação de transporte com antecedência. 

 O transporte rodoviário, mais utilizado no Brasil e em todo o mundo para 

transporte de resíduos, apresenta como vantagens o baixo custo para pequenas 

quantidades e distâncias, não necessitam de transbordo, tendo acesso aos pontos de 

geração e descarga e o serviço pode ser contratado de imediato. Porém, como 

desvantagem, não é adequado para grandes quantidades, o custo é elevado para grandes 

distâncias, as rotas podem ser alteradas facilmente, apresenta alta rotatividade de mão-

de-obra e maiores dificuldades na comunicação de acidentes (ROCCA et al, 1993). 

 Tendo em vista os diferentes tipos de transportes para os resíduos sólidos 

industriais, muitas empresas optam pela terceirização do serviço, onde pode-se destacar 

a economia em equipamentos, mão-de-obra e qualificação dos funcionários, mas, em 

contrapartida, corre-se o risco de contratar uma empresa pouco qualificada, aumentando 

assim o risco de acidentes. O quadro 7 apresenta as principais vantagens e desvantagens 

dos tipos de transportes.  

 

e) Disposição Final 

 Tendo em vista a grande variedade de resíduos que pode ser gerada pelas 

indústrias, a destinação final e as formas de tratamento destes, deve-se levar em conta 

alguns critérios, como por exemplo, as quantidades geradas de cada tipo de resíduo, as 
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características físico-químicas destes, o grau de periculosidade e os locais de estocagem 

temporária, sendo que a destinação final está diretamente relacionada com o tipo de 

resíduo gerado. 

 

Forma de Transporte Vantagens Desvantagens 

 

 

 

 

Marítimo ou fluvial 

 É mais econômico para grandes 

quantidades de resíduos a granel com baixo 

potencial poluidor e que devem percorrer 

grandes distâncias 

 Para grandes quantidades de carga de 

fácil manuseio no carregamento e 

descarregamento 

 Para cargas de grandes dimensões  

 Pequena velocidade de 

deslocamento 

 Elevadas despesas portuárias  

 Restrições operacionais de carga e 

descarga sob condições climáticas 

adversas 

 Em caso de acidentes a área de 

comprometimento pode ser significativa 

 

 

 

 

Ferroviário 

 Rota de trânsito bem definida e que não 

permite alterações 

 Mão-de-obra fixa e especializada no 

transporte de matérias-primas perigosas 

 Possui planos de emergência 

estabelecidos  

 Sistema de comunicação eficiente que 

permite a rápida detecção de acidentes 

 Custo do transporte relativamente 

baixo para grandes distâncias 

 Possibilidade de ocorrer acidentes 

relativamente menor que no transporte 

rodoviário 

 Taxas de embarque são elevadas 

para pequenas quantidades 

 É necessária a contratação do 

transporte com certa antecedência 

 

 

 

 

 

 

Rodoviário 

 Baixo custo para pequenas quantidades 

 Baixo custo para pequenas distâncias 

 Não necessitam de transbordo, tendo 

acesso ao ponto de geração e descarga 

 O serviço pode ser contratado de 

imediato 

 Não é adequado para grandes 

quantidades 

 Custo elevado para grandes 

distâncias 

 Rotas podem ser alteradas 

facilmente 

 Alta rotatividade de mão-de-obra 

 Dificuldade na comunicação de 

acidentes 

Quadro 7 – Vantagens e desvantagens dos tipos de transportes disponíveis 
Fonte: ROCCA et al. (1993) 

 

 A indústria geradora deve selecionar as formas de tratamento técnico e 

economicamente viáveis ao seu capital. O quadro 8 apresenta, de forma resumida, as 

principais opções existentes entre as formas de tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos industriais, assim como suas principais vantagens e desvantagens. 

Apresenta-se na sequência uma explanação das formas de tratamento e/ou 

destinação para os resíduos sólidos industriais. 

 Reciclagem: É o processo através do qual os resíduos potencialmente reutilizáveis são 

coletados, separados e processados para retornar ao sistema produtivo como matéria-

prima. 
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Formas de 

Tratamento/ 

Disposição 

Categoria Tipos de Resíduos 
Vantagens/ 

Desvantagens 

Aterro Sanitário 
Resíduos 

perigosos 

Resíduos contendo metais pesados 

Resíduos de óleos industriais 

Tintas, resinas, corantes, Resíduos 

de incineração (cinzas e materiais 

particulados) 

Viável e de baixo custo 

Baixa viabilidade em 

áreas urbanas 

Incineração 

Resíduos 

infectados 

Combustíveis 

Resíduos Hospitalares 

Pneus 

Alto custo 

Carência de profissionais 

especializados 

Oposição pública 

Economia de espaço 

Exportação 
Resíduos 

perigosos 

Pesticidas 

Resíduos radioativos 

Alto custo 

Oposição pública 

Co-disposição 
Resíduos não 

perigosos 

Resíduos com pequenas quantidades 

de metais pesados 

Resíduos industriais misturados 

Lodos 

Veículos inutilizados 

Resíduos domésticos especiais 

Viável a baixo custo 

Aumento na quantidade e 

no potencial poluidor do 

chorume 

Armazenamento no 

local de geração 

Resíduos de 

asbesto 

Resíduos não 

perigosos 

Lodos da manufatura de 

cimento/asbesto 

Resíduos de indústrias de 

cimento/cerâmica 

Ácido fosfórico 

Capacidade limitada 

Reciclagem 
Resíduos 

recicláveis 

Óleos lubrificantes usados 

Veículos fora de linha 

Materiais recicláveis utilizados na 

indústria 

Economia de espaço 

Carência de profissionais 

especializados 

Aplicações 

agrícolas 

Resíduos 

putrescentes 

Resíduos da produção de alimentos e 

bebidas 

Lodos de estações de tratamento 

Viável a baixo custo 

Possível degradação do 

solo e conseqüentes 

impactos à saúde 

Tratamento químico 
Resíduos 

perigosos 
Resíduos com elevada toxicidade 

Diminuição do potencial 

poluidor 

Tratamento físico 
Resíduos não 

perigosos 

Resíduos orgânicos e inorgânicos 

com elevada umidade 

Redução de volume 

Economia de espaço 

Elevado custo inicial 

Baixo custo de 

manutenção 

Não reduz a toxicidade 

Tratamento 

biológico 

Resíduos 

orgânicos 

Resíduos orgânicos (restos de 

alimentos, estercos de animais, 

aparas de grama, 

folhas, galhos) 

Viável a baixo custo 

Quadro 8 – Opções de Tratamento/Disposição Final 
Fonte: ROCCA et al. (1993) 

 

 Incineração: É o processo de redução de peso e volume dos resíduos através da 

combustão controlada, com a filtragem dos gases nocivos emitidos. Consiste de uma 

oxidação térmica à alta temperatura (usualmente 900ºC ou maior) entre o combustível e 

o comburente, onde considera-se o resíduo como combustível. 
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 Pirólise: É um processo mais avançado que os incineradores, onde tem-se um 

tratamento térmico por ação do calor na ausência de oxigênio. É um processo endotérmico 

e a fonte de calor pode ser externa ou mesmo através de uma fase no reator onde ocorre 

a combustão. 

 Compostagem: É definida como a reciclagem da matéria orgânica putrescível através 

de processos físicos, químicos e/ou biológicos, onde obtém-se uma matéria biogênica 

mais estável e resistente à ação de espécies consumidoras, chamado de composto, que por 

exemplo, por ser usado como adubo na agricultura. Para a compostagem o resíduo deve 

apresentar boas características em relação ao nitrogênio e fósforo. 

 Vermicompostagem: É uma técnica de compostagem onde são utilizadas minhocas 

para a produção do composto, que recebe o nome de vermicomposto ou húmus 

(TEIXEIRA, 1999).  

 Aterro Sanitário: É uma forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos mas é, 

também, uma forma de tratamento da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos, uma 

vez que as degrada completamente (TEIXEIRA, 1999). 

 Aterro Industrial: Segundo Bidone e Povinelli (1999) os aterros industriais, 

notadamente aqueles destinados à recepção de resíduos industriais perigosos, são aterros 

de execução similar aos aterros sanitários, diferenciando-se no entanto, em função de que 

devem contar com elementos adicionais de proteção ambiental. 

 Co-disposição: É a disposição conjunta dos resíduos domiciliares e industriais, 

geralmente realizada em um aterro sanitário de resíduos domiciliares. 

 

2.4.2 Impactos Ambientais 

 

         De acordo com Resolução Conama nª01/86, entende-se por Impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 2008). 

         Em todas as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos industriais existe a 

possibilidade de ocorrência de acidentes ou de adoção de condutas de manejo impróprias, 

que podem resultar em impactos de variada magnitude. O quadro 9 apresenta os riscos 
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associados a cada uma das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos industriais e os 

possíveis impactos resultantes. 

 

ETAPA RISCOS ASSOCIADOS POSSÍVEIS IMPACTOS 

SEGREGAÇÃO 

Mistura de resíduos incompatíveis 

Manuseio por mão-de-obra não qualificada 

 

Geração de gases tóxicos 

Geração de calor 

Combustão espontânea 

Explosão 

Solubilização de toxinas 

Acidentes de trabalho 

ACONDICIONAMENTO 

Uso de recipientes inadequados 

Estocagem em local inadequado 

Vazamento 

Manuseio por mão-de-obra não qualificada 

Contaminação do solo e lençol freático 

Contaminação de cursos d’água 

Impactos na fauna e flora 

Acidentes de trabalho 

TRANSPORTE 

INTERNO 

Tombamento da carga 

Vazamento 

Manuseio por mão-de-obra não qualificada 

Contaminação do solo e lençol freático 

Contaminação de cursos d’água 

Impactos na fauna e flora 

Acidentes de trabalho 

TRANSPORTE 

EXTERNO 

Tombamento da carga 

Vazamento 

Manuseio por mão-de-obra não qualificada 

Contaminação do solo e lençol freático 

Contaminação de cursos d’água 

Impactos na fauna e flora 

Acidentes de trabalho 

DESTINAÇÃO FINAL 

Vazamento 

Mistura de resíduos incompatíveis 

Disposição em local inadequado 

Problemas associados ao projeto do aterro 

Manuseio por mão-de-obra não qualificada 

Contaminação do solo e lençol freático 

Contaminação de cursos d’água 

Impactos na fauna e flora 

 

Quadro 9 – Riscos associados e possíveis impactos em cada uma das etapas do 

gerenciamento 
Fonte: ROCCA et al. (1993) 

 

Na etapa de segregação os riscos se concentram principalmente na possibilidade 

de mistura de resíduos incompatíveis. Na etapa de acondicionamento os maiores riscos 

concentram-se nas embalagens utilizadas para o armazenamento dos resíduos. Nas etapas 

de transporte interno e externo os maiores riscos ficam por conta da possibilidade de 

tombamento da carga. Por fim, na etapa de destinação final os maiores riscos referem-se 

à disposição dos resíduos em locais não próprios para este fim. Importante salientar a 

possibilidade de ocorrência de acidentes em todas as etapas em função do manuseio por 

mão-de-obra não qualificada. 
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 Para se determinar a quantidade de resíduos industriais gerados nos municípios 

alvo desta pesquisa, foram utilizados os formulários apresentados na sequência. A figura 

9 a seguir descreve as principais variáveis utilizadas. 

 

QUALI-QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS  

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

INFORMAÇÕES GERAIS DA INDÚSTRIA 
 

ENDEREÇO DA UNIDADE INDUSTRIAL 

Logradouro/nº:  

Bairro/Distrito:  CEP:  

Município:  UF: 
 

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 

Atividade principal da indústria:  

Período de produção: 

Horas por dia:  

Dias por mês:  

Meses por ano:  

Número total de funcionários nas 

seguintes áreas da indústria 

Produção:  

Administração: 
 

Outras áreas:  

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO PELA INDÚSTRIA 

 

Matéria-prima: é aquela substância, principal e essencial na composição de um produto, que é submetida a um processo de 

beneficiamento ou transformação, para a obtenção deste produto, por exemplo, aço, cana-de-açúcar, peles. 
 

Insumo: é toda a substância que faz parte do processo produtivo, beneficiando ou transformando a matéria-prima, por 

exemplo, produtos químicos, detergentes. 

 

 

LISTE AS MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS 

As substâncias químicas deverão ser mencionadas em nomes químicos e não em nomes comerciais 

Matérias-primas e Insumos Quantidade Atual (por 

ano) 

Capacidade Máxima (por 

ano) 
Unidade de Medida 

01 -     

02 -     

03 -     

 

 

IDENTIFIQUE QUAL A PRODUÇÃO ANUAL DA INDÚSTRIA 

Produtos Quantidade Atual (por 

ano) 

Capacidade Máxima (por 

ano) 
Unidade de Medida 

01 -     

02 -     

03 -     
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INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 

 

 

Resíduos sólidos industriais são todos os resíduos que resultem de atividades industriais e que se encontrem 

nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição. 

 

OBS.: Informe o código e a descrição do resíduo, conforme o Anexo II (Resíduos Sólidos Industriais) e para cada 

tipo de resíduo gerado na indústria nos últimos doze meses, incluindo os resíduos que são doados e/ou 

comercializados.  

O código a ser utilizado para o tipo de armazenamento encontra-se no Anexo III (Sistema – Armazenamento). 

 

Código do Resíduo:  

Descrição do Resíduo:  
 

Forma de 

Armazenamento: 

Código  

Descrição  

Na área da Industria?  Sim  Não. Local: 
 

Quantidade  Unidade:  

 

Código do Resíduo:  

Descrição do Resíduo:  
 

Forma de 

Armazenamento: 

Código  

Descrição  

Na área da Industria?  Sim  Não. Local: 
 

Quantidade  Unidade:  

INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 

Tratamento Reutilização Reciclagem ou Disposição Final – na própria Indústria 

 

Resíduos sólidos industriais são todos os resíduos que resultem de atividades industriais e que se encontrem 

nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição. 

 

OBS.: O código a ser utilizado para o tipo de armazenamento encontra-se no Anexo III (Sistema – 

Armazenamento). 

 

1. Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final 

Código Descrição Quantidade Unidade 

    

 

2. Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final 

Código Descrição Quantidade Unidade 
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INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 

Tratamento Reutilização Reciclagem ou Disposição Final – fora da Indústria 

 

Resíduos sólidos industriais são todos os resíduos que resultem de atividades industriais e que se encontrem nos estados sólido, 

semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgoto ou corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição. 

 

OBS.: O código a ser utilizado para o tipo de armazenamento encontra-se no Anexo III (Sistema – Armazenamento). 

 

Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final 

Destino 1 

Código do Destino:  

Descrição do Destino:  

Quantidade:  Unidade:  

Estado Físico:  Sólido  Líquido  Gasoso 
 

Nome do Destino 1  

Logradouro/Nº:  

Município:  UF: 

 

Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final 

Destino 2 

Código do Destino:  

Descrição do Destino:  

Quantidade:  Unidade:  

Estado Físico:  Sólido  Líquido  Gasoso 
 

Nome do Destino 2  

Logradouro/Nº:  

Município:  UF: 

 

Tratamento, Reutilização, Reciclagem ou Disposição Final 

Destino 3 

Código do Destino:  

Descrição do Destino:  

Quantidade:  Unidade:  

Estado Físico:  Sólido  Líquido  Gasoso 
 

Razão Social/Nome do Destino 3  

Logradouro/Nº:  

Município:  UF:  
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Anexo II  

RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS  

CÓDIGO DO 

RESÍDUO 
Descrição do Resíduo 

CLASSE I (Perigosos) 

C001 a C009 
Listagem 10 - resíduos perigosos por conterem componentes voláteis, nos quais não se aplicam testes de 

lixiviação e/ou de solubilização, apresentando concentrações superiores aos indicados na listagem 10 da 

Norma NBR 10004  

D001 Resíduos perigosos por apresentarem inflamabilidade  

D002 Resíduos perigosos por apresentarem corrosividade  

D003 Resíduos perigosos por apresentarem reatividade  

D004 Resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade  

D005 a D029 Listagem 7 da Norma NBR 10004: resíduos perigosos caracterizados pelo teste de lixiviação  

K193 Aparas de couro curtido ao cromo  

K194 Serragem e pó de couro contendo cromo  

K195 Lodo de estações de tratamento de efluentes de curtimento ao cromo  

F102 Resíduo de catalisadores não especificados na Norma NBR 10.004  

F103 Resíduo oriundo de laboratórios industriais (produtos químicos) não especificados na Norma NBR 10.004  

F104 Embalagens vazias contaminadas não especificados na Norma NBR 10.004  

F105 Solventes contaminados (especificar o solvente e o principal contaminante)  

D099 Outros resíduos perigosos - especificar  

F001 a F0301 
Listagem 1 da Norma NBR 10004- resíduos reconhecidamente perigosos - Classe 1, de fontes não-

específicas  

F100 
Bifenilas Policloradas - PCB`s. Embalagens contaminadas com PCBs inclusive transformadores e 

capacitores  

P001 a P123 

Listagem 5 da Norma NBR 10004 - resíduos perigosos por conterem substâncias agudamente tóxicas (restos 

de embalagens contaminadas com substâncias da listagem 5; resíduos de derramamento ou solos 

contaminados, e produtos fora de especificação ou produtos de comercialização proibida de qualquer 

substância constante na listagem 5 da Norma NBR 10.004  

K001 a K209 Listagem 2 da Norma NBR 10004- resíduos reconhecidamente perigosos de fontes específicas  

K053 Restos e borras de tintas e pigmentos  

K078 Resíduo de limpeza com solvente na fabricação de tintas  

K081 Lodo de ETE da produção de tintas  

K203 Resíduos de laboratórios de pesquisa de doenças  

K207 Borra do re-refino de óleos usados (borra ácida)  

U001 a U246 
Listagem 6 da Norma NBR 10004 - resíduos perigosos por conterem substâncias tóxicas (resíduos de 

derramamento ou solos contaminados; produtos fora de especificação ou produtos de comercialização 

proibida de qualquer substância constante na listagem 6 da Norma NBR 10.004  

 

Observação: Se o Resíduo for classificado como F030 utilizar: 

F130 para Óleo lubrificante usado; 
F230 para Fluido hidráulico; 
F330 para Óleo de corte e usinagem; 
F430 para Óleo usado contaminado em isolação ou na 
refrigeração; 
F530 para Resíduos oleosos do sistema separador de água e óleo. 
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DESCRIÇÃO DO RESÍDUO 

CÓDIGO DO 

RESÍDUO 
CLASSE IIA (Não Inertes) ou CLASSE IIB 

(Inertes) 
 

CÓDIGO DO 

RESÍDUO 
CLASSE IIA (Não Inertes) ou CLASSE IIB 

(Inertes) 

A001 Resíduos de restaurante (restos de alimentos)   A016 Areia de fundição  

A002 
Resíduos gerados fora do processo industrial 

(escritório, embalagens, etc.) 
 A017 Resíduos de refratários e materiais cerâmicos  

A003 Resíduos de varrição de fábrica   A117 Resíduos de vidros  

A004 Sucata de metais ferrosos   A018 
Resíduos sólidos compostos de metais não 

tóxicos  

A104 Embalagens metálicas (latas vazias)   A019 
Resíduos sólidos de estações de tratamento de 

efluentes contendo material biológico não 

tóxico  

A204 Tambores metálicos   A021 
Resíduos sólidos de estações de tratamento de 

efluentes contendo substâncias não tóxicas  

A005 Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.)   A022 
Resíduos pastosos de estações de tratamento 

de efluentes contendo substâncias não tóxicas  

A105 
Embalagens de metais não ferrosos (latas 

vazias)  
 A023 Resíduos pastosos contendo calcário  

A006 Resíduos de papel e papelão   A024 Bagaço de cana  

A007 
Resíduos de plásticos polimerizados de 

processo  
 A025 Fibra de vidro  

A107 Bombonas de plástico não contaminadas   A099 Outros resíduos não perigosos  

A207 Filmes e pequenas embalagens de plástico   A199 Aparas salgadas  

A008 Resíduos de borracha   A299 Aparas de peles caleadas  

A108 Resíduos de acetato de etil vinila (EVA)   A399 Aparas, retalhos de couro atanado  

A208 Resíduos de poliuretano (PU)   A499 Carnaça  

A308 Espumas   A599 
Resíduos orgânico de processo (sebo, soro, 

ossos, sangue, outros da indústria alimentícia, 

etc)  

A009 
Resíduos de madeira contendo substâncias não 

tóxicas  
 A699 Casca de arroz  

A010 Resíduos de materiais têxteis   A799 Serragem, farelo e pó de couro atanado  

A011 Resíduos de minerais não metálicos   A899 Lodo do caleiro  

A111 Cinzas de caldeira   A999 Resíduos de frutas (bagaço, mosto, casca, etc.)  

A012 Escória de fundição de alumínio   A026 
Escória de jateamento contendo substâncias 

não tóxicas  

A013 Escória de produção de ferro e aço   A027 
Catalisadores usados contendo substâncias 

não tóxicas  

A014 Escória de fundição de latão   A028 
Resíduos de sistema de controle de emissão 

gasosa contendo substância não tóxicas 

(precipitadores, filtros de manga, entre outros)  

A015 Escória de fundição de zinco   A029 
Produtos fora da especificação ou fora do prazo 

de validade contendo substâncias não 

perigosas  

 

Observações: 

1. Esses códigos só devem ser utilizados se o resíduo não for previamente classificado como perigoso. Ex. resíduo de 

varrição de unidade de embalagem de Parathion deve ser codificado como D099 ou P089 e não como A003. 

2. Embalagens vazias contaminadas com substâncias das Listagens nos 5 e 6, da NBR 10004/2004, são classificadas 

como resíduos perigosos. 
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Anexo III  

CÓDIGOS PARA ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, REUTILIZAÇÃO, 

RECICLAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL 

CÓDIGO 
ARMAZENAMENTO 

 
CÓDIGO TRATAMENTO 

Z01 tambor em piso impermeável, área coberta  
 

T01 Incinerador 

Z11 tambor em piso impermeável, área descoberta  
 

T02 Incinerador de Câmara 

Z21 tambor em solo, área coberta  
 

T05 Queima a céu aberto 

Z31 tambor em solo, área descoberta  
 

T06 Detonação 

Z02 a granel em piso impermeável, área coberta  
 

T07 Oxidação de cianetos 

Z12 a granel em piso impermeável, área descoberta  
 

T08 Encapsulamento/fixação química ou solidificação 

Z22 a granel em solo, área coberta  
 

T09 Oxidação química 

Z32 a granel em solo, área descoberta  
 

T10 Precipitação 

Z03 caçamba com cobertura  
 

T11 Detoxificação 

Z13 caçamba sem cobertura  
 

T12 Neutralização 

Z04 tanque com bacia de contenção  
 

T13 Adsorção 

Z14 tanque sem bacia de contenção  
 

T15 Tratamento biológico 

Z05 bombona em piso impermeável, área coberta  
 

T16 Compostagem 

Z15 bombona em piso impermeável, área descoberta  
 

T17 Secagem  

Z25 bombona em solo, área coberta  
 

T18 "Landfarming"  

Z35 bombona em solo, área descoberta  
 

T19 Plasma térmico  

Z09 lagoa com impermeabilização  
 

T34 Outros tratamentos (especificar) 

Z19 lagoa sem impermeabilização  
   

Z08 outros sistemas (especificar)  
   

 

CÓDIGO REUTILIZAÇÃO / RECICLAGEM / RECUPERAÇÃO  CÓDIGO DISPOSIÇÃO FINAL 

R01 
Utilização em forno industrial (exceto em 
fornos de cimento) 

 
B01 Infiltração no solo 

R02 Utilização em caldeira  B02 Aterro Municipal 

R03 Coprocessamento em fornos de cimento  B03 Aterro Industrial Próprio 

R04 Formulação de "blend" de resíduos  B04 Aterro Industrial Terceiros 

R05 Utilização em formulação de micronutrientes   B05 Lixão Municipal 

R06 Incorporação em solo agrícola  B06 Lixão Particular 

R07 Fertirrigação   B20 Rede de Esgoto 

R08 Ração animal  B30 Outras (especificar) 

R09 Reprocessamento de solventes    

R10 Re-refino de óleo    

R11 Reprocessamento de óleo    

R12 Sucateiros intermediários    

R13 Reutilização/reciclagem/recuperação internas    

R99 
Outras formas de 
reutilização/reciclagem/recuperação 
(especificar) 

 
  

Figura 9 – Formulários utilizados para a qualiquantificação dos resíduos sólidos 

industriais 
Fonte: CONAMA (2002), adaptado 
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2.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

 

 

 Nesta unidade serão apresentadas diversas medidas de controle para se evitar o 

surgimento de impactos ambientais decorrentes de falhas na gestão e no gerenciamento 

de resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos 

industriais. No Brasil, a proteção ao meio ambiente vem sendo discutida e disciplinada 

ao longo dos anos, adquirindo status constitucional com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 (BRASIL, 1988). Incorporá-la e explicitá-la nas políticas de 

desenvolvimento, com a participação popular no processo de decisão e planejamento é 

tarefa complexa, cujo resultado, lento e gradual, dependerá de acesso à informação e da 

maior conscientização dos cidadãos. 

 Esta mobilização poderá ter maior êxito se iniciada no município, onde a 

comunidade é capaz de discutir os problemas e apresentar as soluções mais viáveis, de 

acordo com a sua realidade. O Município é o espaço territorial e a esfera de governo mais 

próxima do cidadão (CEPAM, 1991). 

 Percebe-se, hoje em dia, um avanço significativo das políticas públicas 

ecologicamente responsáveis: um sólido alicerce constitucional fornece a moldura básica 

para que a proteção e a conservação ambientais se efetivem nos níveis da legislação 

complementar e ordinária. Cresce, também, no governo e na sociedade a consciência 

ambientalista, fato expresso na multiplicação de organizações não-governamentais 

(ONGs) dedicadas à preservação e conservação da natureza bem como na crescente 

atenção a aspectos ambientais ao se formularem e executarem projetos públicos e 

privados (BONALUME, 2005). 

 Há ainda, porém, sérios entraves à formulação e implantação de políticas públicas 

de proteção ambiental, entraves decorrentes de vários fatores (CASTOR, 1996): 

 do descompasso entre o aparato regulatório brasileiro e as novas realidades da 

ordem internacional, como a globalização das atividades produtivas e o 

desenvolvimento tecnológico exponencial; 

 da inadequação do arcabouço institucional, jurídico e programático, 

principalmente relacionado à contradição entre o enfoque essencialmente setorial 

das ações e políticas públicas e a necessidade de uma abordagem político-

territorial adequada para dar efetividade à proteção do meio ambiente; e 
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 da persistência de padrões desiguais de renda e de desequilíbrios regionais, o 

que cria realidades econômicas e sociais muito adversas no país. Não se pode 

ignorar, em relação a esse último aspecto, que as ações do governo com vistas à 

preservação e à conservação da natureza e da qualidade ambiental, ao 

frequentemente se mostrarem pouco ou nada sensíveis a fatores de natureza social, 

ainda despertam fortes antagonismos de numerosos grupos sociais e políticos. 

 

 Além disso, percebe-se que a sociedade urbano-industrial vem promovendo a 

transformação da natureza no mundo em níveis jamais anteriormente observados e assim 

integra nos circuitos de produção-reprodução o imediato e o distante: a cidade e o campo 

sem excluir, evidentemente, as representações confusas e difusas que se possa fazer desse 

processo, trazendo para as cidades toda sorte de poluição e degradação ambientais 

(SEABRA, 1991). 

 A análise das questões ambientais urbanas deve se voltar à multiplicidade de 

atores e conflitos que perpassam não apenas segmentos organizados da sociedade civil 

mas igualmente variadas agências governamentais. Pode-se identificar vários tipos de 

conflitos que se entrecruzam (PACHECO et al., 1992): 

 conflitos de competência entre esferas de governo; 

 conflitos entre diferentes órgãos burocráticos; 

 conflitos entre anéis burocráticos; 

 conflitos entre diversos grupos sociais; e 

 conflitos em torno da definição ou “invenção” de novos arranjos institucionais 

para formulação e gestão de políticas públicas para o setor. 

 

 Para interferir de modo mais efetivo na política ambiental e de desenvolvimento 

urbano, interessa ao município capacitar-se e ampliar sua participação nas decisões, 

ocupando os espaços que lhes são abertos dentro da legislação vigente e buscando um 

aperfeiçoamento de seus mecanismos de aplicação. Esse aperfeiçoamento deverá passar 

necessariamente por uma delimitação mais clara de questões de âmbito local, regional e 

estadual bem como de questões de âmbito setorial ou inter-setorial, visando a definição 

de competências decisórias. Nos casos de empreendimentos cujo impacto tenha expressão 

socioeconômica ou territorial muito significativos, extrapolando o âmbito de um 



80 
 

município ou de um aglomerado urbano, caberiam sempre análises mais complexas e 

fóruns de decisão mais representativos (ANCONA; SILVA, 1992). 

 

2.5.1 Aspectos Ambientais e Urbanísticos 

 

 As metodologias correntes de análise de impactos, apesar de refletirem 

experiências mais ou menos semelhantes, estarão longe de viabilizar condições 

constantes para a tomada de decisão. A experiência dos EIA/RIMA estaduais constitui 

referência importante para a identificação de muitos pontos que poderiam ser 

aperfeiçoados na regulamentação do instrumento.  

 Os tipos de empreendimentos a serem analisados também são previsíveis, 

ressalvada a hipótese de procedimentos mais complexos para projetos que não tenham 

precedentes. Considerando, portanto, que existe interesse no equacionamento de um 

instrumento que seja aplicável na avaliação do impacto urbano de um grande número de 

obras e empreendimentos que pleiteiam instalar-se nas cidades, dado o nível de 

comprometimento da qualidade de vida que apresentam, tem-se alguns pontos que 

merecem consideração nesse sentido (DALLARI; FERRAZ, 2010): 

 o conceito de impacto deverá superar as preocupações de cunho ecológico-

preservacionista e considerar todo o conjunto de relações entre componentes 

naturais, sociais e econômicos que caracterizam a produção e transformação do 

ambiente urbano; 

 as análises deverão referenciar-se a um quadro de informações urbanas oficiais, 

ou seja, produzidas e/ou sistematizadas pelo poder público, atualizadas e 

disponíveis tanto para qualquer empreendedor quanto para qualquer cidadão 

envolvido numa avaliação de impacto; 

 o quadro de referências básicas para as análises deverão conter, no mínimo, 

informações relativas a um conjunto de variáveis críticas, para as quais um sobre 

comprometimento excessivo pode resultar em consequências indesejáveis, tais 

como: condições da infraestrutura urbana (pontos negros de acidentes de trânsito, 

vias congestionadas, pontos de enchente, falta de saneamento básico ou 

abastecimento de água, entre outros); carta geotécnica do município, com 

identificação de situações de risco geológico-geotécnico; condições de qualidade 

do ar; qualidade das águas, incluídas informações sobre as águas subterrâneas; 
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áreas verdes; monumentos históricos e pontos notáveis da paisagem; níveis de 

ruído vigentes; e indicadores de saúde pública, entre outros; 

 tanto a definição quanto a utilização desse quadro de referências deverá levar em 

conta que o padrão de qualidade ambiental urbana envolve especificidades ligadas 

diretamente às expectativas da população. Tais expectativas estão relacionadas a 

padrões sócio-econômicos e culturais, que variam geográfica e temporalmente; 

 tanto as linhas de corte para o enquadramento de um dado empreendimento na 

análise de impactos quanto os critérios de avaliação deverão levar em conta 

parâmetros de desempenho estabelecidos para as variáveis consideradas, seja 

através de legislação específica ou normas técnicas reconhecidas. 

 

 Ou seja, em vez de se utilizar para a avaliação e controle de impactos um conjunto 

de variáveis definidas ideal e genericamente como as mais relevantes, existem condições 

e interesse para análises mais objetivas frente a problemas manifestos e potenciais, 

geralmente já identificados e estudados. 

 Muito se tem falado e escrito sobre a relação entre o desenvolvimento 

socioeconômico e a utilização e proteção do meio ambiente. Estabeleceu-se claramente a 

complexidade da conexão entre esses processos ou sistemas, o que revela a grande 

interdependência que se manifesta em, pelo menos, três âmbitos (LEAL, 1989): 

 a possibilidade de fazer com que o desenvolvimento seja sustentado, o que requer 

que se possa contar com uma base ambiental sólida sobre a qual prever as futuras 

condições de vida; 

 a identidade que existe entre o manejo racional dos recursos e do meio ambiente 

e o desenvolvimento a longo prazo - ou seja, o destino de uma região está 

essencialmente condicionado por sua ação sobre os meios naturais nos quais 

repousa; e 

 a relevância que o meio ambiente tem assumido para definir os níveis de bem-

estar da comunidade. 

 

 Nesse sentido, tanto a proteção ambiental, em face da crescente demanda, como a 

potencialização de novas possibilidades de oferta ambiental adquirem relevância 

extraordinária, cuja influência sobre o desenvolvimento se torna cada vez mais 

significativa. Não é sem razão que uma das principais características do 
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subdesenvolvimento é a deterioração ambiental, cujos níveis aparecem claramente como 

um indicador para o próprio desenvolvimento. 

 Dentro deste quadro, as possibilidades de ações possíveis para se enfrentarem as 

questões ambientais, cabem em três níveis fundamentais (MUKAI, 2009): 

a) recuperação do meio ambiente degradado: os níveis atingidos pela degradação 

ambiental fazem com que a tarefa prioritária seja precisamente a recuperação desses 

meios danificados, antes que se produzam processos irreversíveis. Entre estes caberia 

destacar, por razões estritamente metodológicas, pois estão normalmente inter-

relacionados e se apresentam de forma simultânea ou sucessiva, os seguintes: 

 a degradação do solo em virtude de processos de erosão e desertificação; 

 a derrubada de florestas, com todas as consequências conhecidas; 

 a poluição das águas continentais (rios, lagos, lençóis subterrâneos); 

 a poluição do solo como resultado de manejo inadequado dos resíduos e do uso 

indiscriminado de fertilizantes, pesticidas e herbicidas; e 

 outras formas de poluição (atmosférica, marinha, sonora e nuclear, entre outras). 

 

 De qualquer maneira, depara-se com problemas de extrema gravidade e que estão 

comprometendo o bem-estar e o desenvolvimento. Existe um nível prioritário de 

problemas ambientais que exigem, antes de mais nada, a destinação de recursos e esforços 

técnicos e organizativos para sua resolução. Não se trata, pois, de problemas futuros do 

meio ambiente, mas de problemas do passado herdados pela sociedade atual, cuja 

resolução deve ser imediata para evitar a destruição irreversível dos recursos ambientais. 

 

b) avaliação da degradação futura do meio ambiente: o segundo nível de preocupações 

fundamentais já não se refere tanto ao dano passado, mas à prevenção de degradações 

futuras do meio ambiente. Compreende todo o campo das avaliações do impacto 

ambiental das ações humanas, dos projetos, em seus aspectos tanto físico-químicos, 

ecológicos ou biológicos como sociais, políticos, econômicos ou culturais. Já não se trata 

de recuperar níveis perdidos de qualidade ambiental, mas de conservar os existentes, por 

mais baixos que sejam, buscando evitar ou controlar efeitos ambientais negativos do 

projeto. Trata-se, sobretudo, de realizar a avaliação de impacto ambiental (AIA) dos 

principais projetos de desenvolvimento nacional, regional ou municipal. 
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 Nos países em desenvolvimento (especialmente em termos de industrialização), 

raramente se pode considerar que um projeto seja marginal do ponto de vista de seu 

impacto sobre o conjunto da economia. Pelo contrário, parte essencial dos projetos tem 

caráter claramente estrutural, com importante efeito sobre o sistema econômico global. O 

mais comum é, precisamente, o projeto conduzir a uma mudança fundamental na oferta 

dos bens ou serviços que vai gerar e, inclusive, na demanda por recursos específicos. 

Esses recursos serão empregados nas diferentes fases do projeto, desde as matérias primas 

que serão utilizadas até o uso do solo e da infraestrutura e à ocupação de recursos 

humanos. Esse caráter denominado “estrutural” do projeto é provocado, entre outros, 

pelos seguintes fatores: 

 debilidade dos setores econômicos; 

 concentração da atividade econômica; 

 baixo nível de atividade; 

 baixo nível de ocupação da mão-de-obra; 

 subutilização de recursos; 

 manutenção insuficiente de infraestrutura; e 

 fragilidade ecossistêmica. 

 

 A análise desses elementos faz com que tampouco no campo ambiental se possa 

falar de “impacto marginal” do projeto em termos de sua contribuição e em comparação 

à contribuição do resto das atividades do setor. Justifica-se, assim, em grande número de 

projetos a realização de estudos de impacto ambiental, uma vez que tanto o grau atual de 

deterioração como as características do meio a requeiram, como início de ações sérias 

nesse campo. 

 

c) potencialização de recursos ambientais: um âmbito não menos básico de preocupações 

ambientais é constituído pela utilização positiva do meio ambiente no processo de 

desenvolvimento. Trata-se da valorização de recursos que nunca foram incorporados à 

atividade econômica, aqueles tradicionalmente considerados inúteis. Essa 

potencialização deve ser feita naturalmente, sem colocar em perigo a própria 

disponibilidade do recurso ao submetê-lo a uma grande exploração indiscriminada. 
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 CEPAL (1997) destaca algumas considerações para definir novos modelos de 

ordenamento territorial, onde o processo de valoração das atividades de ordenamento 

espacial gerado pela crescente preocupação com os temas ambientais implica uma 

atenção maior à análise dos modelos de crescimento urbano, com vistas a definir pontos 

para a gestão ambiental urbana, em nível de consolidação das estruturas existentes e/ou 

do crescimento e desenvolvimento harmônico das áreas urbanas. Várias considerações 

relacionadas com o uso do solo têm introduzido elementos de consenso para a definição 

de novos modelos de ordenamento territorial das cidades. Entre elas destacam-Se: 

a) controle do crescimento e expansão das cidades: limitar o crescimento das cidades 

através do aumento da densidade, ou seja, concentrar a população na área urbana existente 

e impedir a expansão. Isto é viável mediante a implantação de programas de consolidação 

das estruturas existentes que permitam utilizar os espaços vazios ou pouco adensados da 

malha urbana, de onde se tem mais facilidade e menor custo para a oferta de 

infraestruturas, serviços, vias de tráfego e transportes. Nos casos de saturação da área 

urbana, em lugar de se ocupar novas áreas residenciais na periferia, é preferível a criação 

e/ou consolidação de áreas metropolitanas, deixando-se áreas verdes de isolamento entre 

os vários centros que a constitui. 

 

b) fortalecimento dos Municípios vizinhos de forma autônoma e complementar: adoção 

de técnicas de planejamento regional e programas de fortalecimento institucional para a 

formação de cidades satélites. Este fortalecimento vem acompanhado pela racionalização 

da ocupação do solo em função de estímulos econômicos que fomentem o uso da terra 

para atividades diversas, ou seja, a combinação de moradias com instalações geradoras 

de emprego tais como comércio, indústria e serviços sem desconsiderar os usos rurais e 

a criação de cinturões verdes no entorno das cidades. Este modelo deve indicar para a 

autonomia básica de cada um dos centros que fazem parte da área metropolitana mas ao 

mesmo tempo por sua complementação em funções e serviços que transcendam ao 

âmbitos individuais. Entre eles pode-se ter a gestão de resíduos sólidos e os programas 

de saneamento com base na concepção de bacias hidrográficas. 

 

c) criação e/ou preservação de cinturões verdes: como elemento de articulação entre os 

centros urbanos maiores e menores, planeja-se a criação de cinturões verdes que cumpram 

simultaneamente as funções de controle do crescimento, recreação da população, 

preservação do ambiente e da paisagem e qualidade dos espaços. 
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d) sistemas de transporte de massas: articulação dos centros urbanos através de eficientes 

meios de transporte de massa que propiciem a aproximação entre as atividades urbanas e 

os habitantes. Nesse contexto, a interação entre os usos do solo e a acessibilidade dos 

habitantes, ou seja, o estabelecimento da relação entre o espaço para as atividades e os 

sistemas de transporte tem um papel fundamental na organização racional da estrutura 

urbana. 

 

e) concentração de atividades em função de maiores controles ambientais: a tendência a 

uma maior concentração das atividades poluidoras torna-se possível somente em função 

da incorporação de maiores controles ambientais, cuja adoção aumenta gradualmente e, 

em muitas vezes, faz parte de um processo irreversível. A poluição gerada pela 

industrialização foi uma das principais causas da separação entre as áreas residenciais e 

industriais. A solução para esses problemas, que se pode induzir com medidas técnicas e 

administrativas de controle, pode ser enormemente influenciada por meio da revisão dos 

modelos de ordenamento territorial existentes. Isto não implica na mistura indiscriminada 

de zonas residenciais com indústrias pesadas; significa que, mediante a ordenação dos 

usos, o cumprimento dos requisitos de distância e isolamento, a criação de áreas verdes 

de proteção e as medidas de controle ambientais pode haver uma articulação e não uma 

ruptura das relações entre as diferentes atividades urbanas em prol de uma melhor 

qualidade de vida. 

 

f) mais atenção às áreas rurais: entre os elementos de discussão dentro da política de 

crescimento físico e distribuição do solo urbano, assumem um papel de singular 

importância as áreas rurais. Em consequência são, sem dúvida, relevantes os critérios para 

classificar e definir a terra em urbanizável e não urbanizável, em função da estrutura 

existente e a vocação, além da potencialidade dos usos do solo rural, assim como as 

tecnologias aplicáveis na exploração dos mesmos. 

 

 Ainda segundo CEPAL (1997) não é fácil garantir o cumprimento dos planos de 

ordenamento dos usos do solo, afetado por fatores diversos que comprometem o êxito 

deste ordenamento. Entre os obstáculos que a implementação de novos modelos de 

desenvolvimento territorial enfrentam, pode-se citar: 
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a) os níveis de marginalidade da população, com demandas crescentes por serviços 

públicos e sociais e as altas taxas de migração colocam o tema da pobreza urbana como 

um dos fatores determinantes para o cumprimento dos planos de ordenamento territorial. 

Um exemplo destas dificuldades pode ser ilustrado pelas áreas ocupadas 

progressivamente por assentamentos humanos ilegais, como as invasões, que geram três 

tipos de riscos: 

 erosões e instabilizações de encostas, ocasionadas por assentamentos informais 

em áreas de declividade acentuada, definidas nos planos de ordenamento como 

reserva ecológica, área de preservação ambiental ou área de recarga de aquíferos, 

entre outros; 

 inundações nas moradias situadas informalmente nas margens e várzeas de cursos 

d’água da cidade; e 

 contaminação atmosférica gerada nos assentamentos humanos que invadem 

terrenos contíguos às zonas de uso industrial, que em alguns casos apresentam 

riscos de outras formas de contaminação. 

b) a exploração econômica dos recursos naturais é também um grande fator de risco para 

o cumprimento dos planos de ordenamento e a preservação do ambiente. Nesta categoria 

se incluem, entre outros, os usos portuários, industriais, extração mineral e termoelétricas; 

c) o valor da terra urbana face à demanda gerada por parte de setores com alto poder 

econômico e os negócios imobiliários dos agentes especulativos; 

d) a falta de visão e gerência pública de muitos governos municipais que induzem estes 

dirigentes a centrar suas responsabilidades em ações de curto prazo sem a preocupação 

da construção da cidade como um projeto para o futuro; 

e) a perda de vigência de determinados planos por falta de sistemas de avaliação e 

monitoramento; 

f) a carência de uma cultura de cooperação entre os centros urbanos que formam ou 

podem constituir uma área metropolitana para solucionar conjuntamente problemas 

ambientais comuns; e 

g) a falta de consciência dos custos ambientais e dos critérios de rentabilidade econômica, 

medidos a curto prazo. 

 

 Para minimizar o impacto ambiental das atividades produtivas de bens e serviços 

e de processos tecnológicos em áreas urbanas, existe uma ampla variedade de 

instrumentos de diversas naturezas: políticos, jurídicos, administrativos, econômicos, 
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culturais e de gestão dos recursos humanos, de capital, naturais, institucionais e sociais, 

entre outros. Dentre os objetivos que se propõe a gestão ambiental em áreas urbanas, o 

EIA/RIMA ganha destaque, onde se deve saber da eficácia e eficiência deste instrumento 

para municipalizar o impacto de atividades e empreendimentos na medida em que eles 

geram e manipulam resíduos de vários tipos (CEPAL, 1995). 

 Assim, há que se definir os conceitos básicos de uma política integral para a gestão 

das cidades e de seus empreendimentos, partindo-se da premissa que são muitos os fatores 

e variáveis que incidem em suas diversas fases. Estas frentes podem ser resumidamente 

descritas como (CHOAY, 2000): 

a) a elaboração de um quadro normativo, jurídico e de regulamentação, de caráter 

ambiental, a que devem sujeitar-se os diversos agentes econômicos e sociais, tanto 

públicos quanto privados; 

b) a instalação das capacidades institucionais, de recursos humanos e de equipamentos 

para a aplicação, controle e fiscalização do cumprimento de normas ambientais em geral, 

e para o planejamento, aperfeiçoamento e aplicação da política ambiental em nível 

municipal; 

c) o desenvolvimento e aplicação de instrumentos econômicos e financeiros para induzir 

os poluidores ao cumprimento da legislação ambiental e à minimização dos impactos por 

geração e manejo dos resíduos provenientes destas atividades; 

d) o desenvolvimento e aplicação de instrumentos de gestão ambiental para as atividades 

produtivas e de serviços com vistas a minimizar seus impactos; 

e) o planejamento físico, o ordenamento territorial e a racionalização do uso do espaço 

ocupado por atividades antrópicas; 

f) a sensibilização, informação e educação ambiental, formal e informal, e a participação 

da comunidade para formular, difundir e adotar normas de conduta mais adequadas com 

a preservação ambiental, principalmente em áreas urbanas. 

 

 Os problemas ambientais em áreas urbanas são muitos e suas causas muitas vezes 

se perdem no próprio processo de desenvolvimento das cidades. Além dos impactos 

negativos causados pela pobreza e pela ausência do poder público, há de se considerar, 

ainda, os impactos decorrentes de intervenções antrópicas através dos processos 

tecnológicos e de seus resíduos gerados.  

 Assim, antes da abordagem dos instrumentos urbanísticos utilizáveis na gestão 

dos resíduos sólidos apresenta-se uma série de impactos que são comuns, em maior ou 
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menor escala, nos centros urbanos. As diversas características físicas, econômicas e 

sociais dos municípios criam situações típicas de degradação do meio ambiente. As 

soluções, muitas vezes, podem implicar conflitos que dificultam a formulação e a 

concretização da política local de desenvolvimento com preservação do meio ambiente. 

Alguns problemas são relacionados no quadro 10 a seguir, assim como sugestões de como 

enfrentá-los. 

  

ATIVIDADE: Geração de Resíduos 

Impactos Possibilidades de controle 

 depósitos de lixo não 

adequados; 

 problemas com a coleta 

e o destino final do lixo; 

 lixo hospitalar e 

industrial potencialmente 

tóxicos; 

 áreas com lixos tóxicos. 

 aterros sanitários; 

 usina de reciclagem e compostagem de lixo; 

 fiscalização dos despejos industriais; 

 programas de educação ambiental; 

 sistema de coleta seletiva do lixo; 

 tecnologias alternativas para disposição do lixo industrial e tóxico; 

 incineração de lixo hospitalar. 

ATIVIDADE: Ocupação das Margens de Cursos d’Água 

Impactos Possibilidades de controle 

 córregos urbanos sem 

tratamento urbanístico; 

 erosão das margens dos 

rios com assoreamento; 

 cursos d’água poluídos 

ou contaminados; 

 desmatamento da 

vegetação ciliar. 

 política de saneamento, através de programas de coleta e tratamento de 

esgotos; 

 exigência de tratamento prévio, pelas indústrias, dos seus efluentes; 

 programa para recuperação da vegetação ciliar, nas margens e cabeceiras 

dos corpos d’água; 

 regulamentação da ocupação das margens dos rios com critérios 

hidráulicos e ambientais; 

 fiscalização do desmatamento em área urbana e de expansão urbana. 

ATIVIDADE: Agroindústrias 

Impactos Possibilidades de controle 

 processamento 

agroindustrial inadequado 

ou incipiente; 

 falta de infraestrutura 

para desenvolvimento das 

atividades econômicas; 

 extensas áreas ocupadas 

por monoculturas. 

 programa de estímulo à agroindústria e às atividades de processamento da 

produção primária no Município, especialmente à pequena e microempresa, 

com incentivos e restrições, que privilegiem as que trouxerem maior 

benefício - emprego, produção, cultura, turismo, comércio - com menor 

impacto ambiental; 

 criação de infraestrutura adequada para atividades de empresas de 

diversos portes: transporte, localização, condomínio industrial, energia, 

sistema de disposição final de efluentes, visando a implantação de iniciativas 

com funções complementares; 

 zoneamento agropecuário. 

ATIVIDADE: Loteamentos 

Impactos Possibilidades de controle 

 conjuntos habitacionais 

instalados sem infraestrutura 

urbana; 

 moradias próximas a 

depósitos de lixo ilegais, 

portos de areia e pedreiras, 

autorizadas ou clandestinas; 

 loteamentos ilegais, 

invasões, especulação 

imobiliária; 

 programa de coleta de lixo associado a aterro sanitário ou a usina de 

reciclagem; 

 programas de educação ambiental; 

 política habitacional articulada, que assegure alternativas de 

assentamento para as populações de baixa renda que procuram áreas fora do 

mercado imobiliário, não-urbanizadas, de alto risco e baixa qualidade 

ambiental; 

 programas de urbanização e saneamento, quando possível, ou remoção, 

quando em áreas de risco; 

 campanha de conscientização pública quanto à ocupação de áreas 

inadequadas ou especialmente protegidas por lei; 
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 projetos habitacionais de 

interesse social com 

habitações mal distribuídas, 

sem conforto ambiental e 

sem equipamentos de usos 

social, resultando em má 

qualidade de vida, com 

problemas de saúde física e 

mental. 

 descentralização de unidades de formação de pequenos polos 

habitacionais integrados à cidade 

ATIVIDADE: Ocupação de Áreas de Recarga de Aquíferos 

Impactos Possibilidades de controle 

 ocupação de áreas de 

mananciais: invasões, 

loteamentos clandestinos, 

matadouros e outras 

atividades industriais e 

ilegais; 

 uso inadequado de áreas 

verdes; 

 contaminação dos 

lençóis hídricos e 

mananciais por agrotóxicos, 

lixão, resíduos industriais, 

animais e outros. 

 programa de coleta de lixo associado a aterro sanitário ou a usina de 

reciclagem; 

 política de saneamento, com programas para coleta e tratamento de 

esgoto; 

 sistema de coleta seletiva de lixo; 

 tecnologias para disposição de resíduos tóxicos (industriais, hospitalares); 

 estudo qualiquantitativo de águas subterrâneas e mananciais de superfície 

para abastecimento público, uso industrial ou agrícola, normatizando sua 

utilização; 

 programa de informação e orientação quanto ao uso de agrotóxicos 

associado a sistemas de fiscalização e controle; 

 política de uso e ocupação do solo com previsão de áreas de assentamento 

para população de baixa renda, associada a programas de habitação para essas 

áreas e com previsão de áreas industriais associada a normas e infraestrutura 

adequadas; 

 identificação de áreas de risco e de vulnerabilidade do solo 

(comportamento hidroquímico, erosão, escorregamentos, inundação); 

 identificação do potencial de uso do solo (produção agrícola, ocupação 

urbana, áreas de preservação, várzeas, mineração, indústrias, lazer). 

 

ATIVIDADE: Desmatamentos 

Impactos Possibilidades de controle 

 desmatamentos, extração 

de madeira de árvores 

nativas para consumo 

energético, comércio e 

construção; 

 destruição da vegetação 

ciliar e das florestas nativas 

e remanescentes. 

 programas de recuperação de florestas nativas e vegetação ciliar; 

 viveiro municipal: desenvolvimento de pesquisas e de sementeiras das 

espécies vegetais da região; 

 produção de espécies florestais adequadas para a geração de energia, 

comércio e construção, mediante estabelecimento de políticas adequadas para 

pequenas propriedades rurais; 

 reflorestamento sistemático por parte dos consumidores de madeira, 

através da criação de associações constituídas pelos próprios consumidores 

ou por imposição legal; 

 definição de princípios e normas para a utilização sustentada dos recursos 

naturais, além da substituição por outro tipo de produto ou matéria energética. 

 

ATIVIDADE: Extração Mineral em Áreas Urbanas 

Impactos Possibilidades de controle 

 exploração mineral para 

a construção civil e 

indústrias, com problemas 

para populações urbanas e 

para o meio ambiente; 

 ausência de critérios de 

licenciamento e de 

fiscalização; 

 atividades mineradoras 

clandestinas. 

 

 consulta aos órgãos de assessoria técnica (institutos de pesquisas, 

universidades); 

 desenvolvimento de atividades baseado em levantamento do potencial de 

mineração e das áreas de especial relevância ou de risco, que otimize a 

mineração, reduzindo os custos e impactos; 

 estabelecimento de regras técnicas e legais para licenciamento, 

funcionamento e recuperação ambiental das áreas mineradas e entorno, 

através de processo de decisão que envolva os órgãos públicos competentes, 

representantes das mineradoras e das comunidades envolvidas. 
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ATIVIDADE:  Construção de Reservatórios 

Impactos Possibilidades de controle 

 município com extensas 

áreas inundadas pela 

construção de reservatórios. 

 garantia de plantio e de manutenção de vegetação ciliar às margens de 

novos reservatórios e afluentes; 

 exigência da implantação de sistema de tratamento de esgotos que 

confluírem para o reservatório antes da inundação; 

 garantia da retirada prévia da vegetação na área de inundação pelo 

reservatório; 

 garantia de preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente na 

utilização das águas represadas e de seu entorno, em consonância com o 

órgão responsável pelo reservatório; 

 exigência de compensação financeira pela perda das áreas de inundação e 

pelo uso dos recursos hídricos locais (royalties). 

ATIVIDADE: Desencadeamento de Processos Erosivos 

Impactos Possibilidades de controle 

 erosão provocada por 

expansão da malha viária, 

aterros, terraplanagens e 

áreas de empréstimo, 

mineração, uso inadequado 

do solo. 

 legislação específica para uso e ocupação do solo, especialmente para as 

áreas críticas detectadas por estudo prévio: morros e encostas onde a 

declividade é acentuada, solos frágeis em razão de sua composição físico-

química, etc.; 

 estabelecimento de medidas de prevenção no planejamento e execução de 

obras: levantamento, carta de uso do solo, informação aos técnicos e à 

população, exigência de estudo prévio para o lançamento das atividades 

efetivas e potencialmente poluidoras, práticas de conservação do solo por 

parte dos responsáveis; 

 pesquisa e aplicação de tecnologias e práticas adequadas ao uso e 

ocupação do solo, que reduzam o risco de erosão e de outros impactos 

prejudiciais. 

ATIVIDADE: Industrialização 

Impactos Possibilidades de controle 

 atividades de 

processamento 

agroindustrial com resíduos 

lançados de modo 

inadequado (laticínios, 

arrozeiras, bagaço de cana, 

vinhoto, silagens, etc); 

 poluição industrial; 

 distritos industriais com 

localização inadequada. 

 estímulo à adoção de tecnologias alternativas que evitem a ação poluente, 

seja no processo de produção, seja na disposição dos resíduos tóxicos sólidos, 

líquidos ou gasosos provenientes de atividades agroindustriais; 

 ação direta do órgão municipal ou um convênio com os órgãos do Estado 

ou da União, potencializado pela vigilância e monitoramento por parte da 

comunidade, com sua participação formal ou informal (associações 

ambientalistas, moradores, sindicatos, organizações não-governamentais); 

 determinação de áreas adequadas para indústrias com apoio de assessoria 

técnica de órgão da administração pública estadual e consultores 

especializados; 

 classificação das atividades comerciais e industriais, e de determinação 

do grau de risco, do tipo de material produzido, dos tipos de efluentes e de 

sua localização; 

 previsão de implantação de distrito industrial na Lei de Uso e Ocupação 

do Solo, considerando seus aspectos físicos e territoriais, sistema viário e 

energético, predominância e orientação dos ventos, etc. 

ATIVIDADE: Ocupação de Áreas de Preservação Ambiental 

Impactos Possibilidades de controle 

 impactos sobre áreas 

pertencentes a unidades de 

conservação: Áreas de 

Proteção Ambiental 

(APAs), parques nacionais, 

parques estaduais, estações 

ecológicas e outras. 

 política de desenvolvimento econômico e social baseada em projeto de 

desenvolvimento sustentado para a região. O Município deve apontar formas 

de uso dos recursos naturais, garantindo a conservação e proteção do meio 

ambiente; 

 estímulo às atividades econômicas, sociais e culturais, baseadas no 

potencial das áreas protegidas; 

 estudo prévio para o aproveitamento dos recursos naturais; 

 fixação de compensação financeira para os municípios que tenham 

parcelas significativas de seus territórios incluídos em áreas de preservação; 

 estímulo ao uso de tecnologias adequadas em atividades com potencial de 

dano ambiental, para a redução de riscos; 
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ATIVIDADE: Crescimento de Municípios Litorâneos 

Impactos Possibilidades de controle 

 aumento e adensamento 

da população flutuante; 

 alta urbanização em 

pequenos centros; 

 áreas de mangue 

ocupadas por população de 

baixa renda, com poluição 

das águas e extração da 

madeira dos mangues; 

 poluição das praias e 

oceanos por lixo e esgoto; 

 drenagem das águas 

pluviais e rede de água e 

esgoto urbanos insuficiente 

para atender à população 

flutuante; 

 inexistência de 

saneamento básico; 

 lençol freático alto, 

dificultando a existência de 

fossas sépticas. 

 

 programas de habitação e urbanização que permitam e estimulem a 

ocupação de áreas adequadas por populações de baixa renda, para remover a 

população do mangue; 

 fixação de requisitos legais de proteção do mangue; 

 uso de tecnologia adequada e de baixo custo, que permita o saneamento 

básico e a ocupação das áreas de risco ambiental, evitando-se contaminação 

das praias e do lençol freático; 

 implantação de unidades de conservação nos mangues e nas áreas a serem 

protegidas. 

ATIVIDADE: Ocorrência de Poluição Sonora 

Impactos Possibilidades de controle 

 excesso de ruídos por 

fontes sonoras fixas (casas 

noturnas, templos religiosos, 

mineração) e móveis 

(veículos); 

 atividades industriais e 

serviços geradores de ruídos 

 determinação de áreas adequadas para a instalação das atividades 

produtoras de ruídos (fontes fixas); regulamentação do tráfego, e das 

atividades comerciais e industriais, na Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

 exigência, no Código de Obras, de isolamento acústico para os 

estabelecimentos geradores de intenso ruído; 

 aplicação das normas técnicas que fixam os níveis toleráveis de ruído, a 

exemplo das normas da ABNT e OMS; 

 exigência legal da apresentação de laudo técnico com as medições 

periódicas dos níveis de ruído, e consequente fiscalização municipal dos 

estabelecimentos geradores de poluição sonora; 

 garantia, por lei, do direito ao sossego e ao silêncio. 

 

ATIVIDADE: Ocorrência de Poluição do Ar 

Impactos Possibilidades de controle 

 presença de odores 

desagradáveis produzidos 

por curtumes, matadouros, 

granjas, chiqueiros e outros; 

 excesso de partículas 

tóxicas e de fumaça 

provocada por queima dos 

canaviais, do lixo, da 

borracha; ou produzidas por 

indústrias e veículos 

automotores. 

 estudo dos movimentos, circulações e direções das correntes de ar nas 

diversas áreas do Município, principalmente nas zonas de concentração 

urbana; 

 previsão legal de localização das atividades potencialmente poluidoras do 

ar (partículas tóxicas, odores desagradáveis, etc.) na lei de Uso e ocupação 

do Solo e no Código de Obras; 

 fixação progressiva dos tributos como penalidade para produtores de 

poluição do ar; 

 definição legal, pelo Município, dos níveis máximos permitidos de 

poluição do ar, associado a um mecanismo de fiscalização; 

 controle e fiscalização do trânsito; 

 campanhas educativas de controle da poluição; 

 criação de calçadões ou fechamento de algumas vias centrais da cidade; 

 cobrança pelo estacionamento de veículos em vias de tráfego intenso, 

desestimulando o acesso e uso dessas vias; 

 controle dos padrões de emissão de poluentes dos motores em veículos de 

transporte coletivo, automóveis e caminhões em geral  
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ATIVIDADE: Uso de Agrotóxicos 

Impactos Possibilidades de controle 

 contaminação da água - 

mananciais e lençóis 

freáticos - por agrotóxicos; 

 poluição do solo por 

infiltração de agrotóxico; 

 contaminação dos 

alimentos e das rações por 

agrotóxicos; 

 transporte, 

armazenamento e 

manipulação inadequados 

de agrotóxicos. 

 lei municipal sobre a fiscalização, uso, transporte, comercialização e 

armazenamento de agrotóxicos; 

 acompanhar o monitoramento dos órgãos estaduais, universidades e 

laboratórios, entre outros, sobre níveis residuais, tolerância, contaminação e 

presença de substância tóxica no solo, água e alimentos; 

 especificar normas técnicas para a construção de prédios destinados ao 

armazenamento de agrotóxicos; 

 exigir tratamento prévio das águas de lavagem dos armazéns e depósitos 

de agrotóxicos antes do lançamento ao esgoto ou canalização de águas 

pluviais; 

 campanhas de informação e esclarecimentos sobre a manipulação de 

agrotóxicos ao usuário, sindicatos e consumidores, entre outros. 

ATIVIDADE: Turismo 

Impactos Possibilidades de controle 

 município-estância com 

risco de deterioração das 

condições especiais que o 

credenciam como estância, 

pelo comprometimento de 

águas minerais, 

contaminação de praias, 

destruição de paisagens 

naturais, poluição, etc. 

 monitoramento constante dos índices de qualidade ambiental, 

principalmente dos recursos naturais que caracterizam a estância; 

 assistência técnica especializada capaz de identificar os riscos de 

atividades ou ocupações potencialmente degradadoras; capaz de orientar o 

planejamento municipal e a edição de lei preventiva; 

 estabelecer planos de recuperação dos recursos naturais ou áreas 

degradadas; 

 campanhas educativas 

Quadro 10 - Atividades antrópicas versus impactos ambientais em áreas urbanas e 

possibilidades  de controle ambiental 
Fonte: CEPAM (1991), modificado 

 

O crescimento urbano e os processos tecnológicos dele decorrentes, tem-se 

realizado quase sempre às custas da dilapidação de bens naturais, tais como o ar, as águas, 

solo e vegetação. Até pouco tempo, considerava-se que esta degradação do ambiente 

representava ônus natural que teria de ser enfrentado pela coletividade em prol do 

progresso. Hoje, tal ponto de vista não é mais admissível. A experiência pela qual vem 

passando os países desenvolvidos, investindo altas somas para restabelecer a salubridade 

do ambiente urbano, é um fato a ser considerado pelos países em desenvolvimento. Isto 

para que não se repitam os erros cometidos, evitando-se futuras despesas com as quais, 

muitas vezes, os governos locais não têm condições de arcar (MACHADO, 2010). 

 A meta do desenvolvimento urbano não será plenamente alcançada se este tiver 

de se realizar em detrimento do meio ambiente. Isto porque a sua degradação não se 

resume na poluição do ar, das águas e do solo mas também nas consequências daí 

oriundas, que resultam em ambientes onde o homem não pode desenvolver e utilizar todas 

as suas potencialidades. No desenvolvimento urbano é necessário que o progresso 

econômico e a conservação do ambiente sejam metas a alcançar conjuntamente, já que 

ambos são fatores essenciais e não alternativas (FREIRE, 2000). 
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 Além dos aspectos meramente ambientais descritos até o momento, há que se 

considerar, também, os aspectos financeiros e econômicos destes impactos causados por 

atividades antrópicas em áreas urbanas, com a geração dos resíduos aí incluída. Uma 

visão geral sobre a valoração econômica de danos ambientais das principais fontes de 

poluição, segundo áreas de prejuízo, é apresentada no quadro 11. Esse quadro não tem, 

obviamente, a pretensão de ser exaustiva. Além disso, deve-se ressaltar que os custos de 

contaminação ou degradação ambiental não se limitam simplesmente à apuração e 

valoração dos danos em si. Nos cálculos, além dos custos dos danos, é interessante que 

se incluam (CLEMENTE; JUCHEM, 1993): 

 custos de afastamento, escape ou deposição; 

 custos de planejamento e fiscalização; 

 custos de impedimento ou eliminação. 

 

CUSTOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
Poluição por gases de escape, processos industriais, demolições, construções, pulverizações, 

combustão, mineração, etc. 

Área de Prejuízo Elementos para cálculo 

1) Danos para a 

saúde 

doenças respiratórias, atendimentos ambulatoriais, internamentos, faltas ao 

trabalho, despesas médico-hospitalares, custos de reabilitação, invalidez 

temporária ou permanente, aposentadoria precoce, morte em idade 

economicamente ativa 

2) Danos 

materiais 

deterioração de edificações e monumentos, custos adicionais de manutenção, 

de reposição, de restauração e de limpeza 

3) Danos em 

animais 

perda de peso, aumento de abortos, infecções de pele, ressecação do couro, 

perdas de rendimento de carne ou leite 

4) Danos em 

culturas agrícolas 

perda de produtividade, perda de qualidade, rejeição de produtos, perda de 

mercados, deficiência genética de sementes 

5) Danos 

florestais 

morte de florestas, custos de manutenção e replantio de florestas, utilização de 

adubos e corretivos, queda de rendimento e qualidade da madeira, erosão do 

solo, diminuição de atividades turísticas e de lazer, risco de enchentes e de 

instabilização de encostas 

 

CUSTOS DA POLUIÇÃO HÍDRICA 
Poluição por esgotos domésticos, despejos industriais e contaminação por agrotóxicos 

Área de prejuízo Elementos para cálculo 

1) Prejuízos da 

atividade 

pesqueira 

extinção de espécies, perdas de produtividade, perdas de receitas, redução do 

lazer, influência sobre a qualidade dos peixes, rejeição pelo mercado 

2) Custos de 

abastecimento de 

água 

deterioração das águas de superfície e das águas subterrâneas, custos de 

tratamento, tamanho das estações de tratamento, captação a longas distâncias, 

técnicas onerosas de purificação 

3) Prejuízos no 

lazer e no repouso 

redução da demanda, desaparecimento de atividades, custos de saneamento, 

redução do tempo de uso ou permanência, efeitos sobre a produção e o 

comércio de artigos de lazer 
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CUSTOS DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO 
Causados por poluentes ou matérias danosas provenientes de atividades agrícolas, minerais, 

urbanas e industriais 

Área de prejuízo Elementos para cálculo 

1) Acidificação, 

radioatividade e 

substâncias 

nocivas nos 

alimentos 

ocorrência de chuva ácida, necessidade de corretivos, perda de produtividade, 

variação da qualidade dos produtos, diminuição da renda dos agricultores, 

prejuízos nas florestas, contaminação de águas subterrâneas, prejuízos devidos 

à contaminação de alimentos 

2) Depósitos de 

lixo e instalações 

abandonadas 

depósitos de lixo saturados ou clandestinos, material de mineração, entulhos 

de construções e instalações abandonadas, aterros sanitários mal operados e 

planejados 

CUSTOS DA POLUIÇÃO SONORA 
Níveis de ruído prejudiciais ao homem ou a outros seres vivos, provenientes do trânsito, 

atividades industriais e comerciais, minerações e construções 

Área de prejuízo Elementos para cálculo 

1) Perda de 

produtividade e 

pensões 

decorrentes da 

poluição sonora 

perda de capacidade de trabalho de operadores de equipamentos, redução de 

produtividade, deficiência auditiva, aposentadorias decorrentes da poluição 

sonora, stress 

2) Desvalorização 

de imóveis 

perda de valor de imóveis devido a excesso de ruído, diminuição do valor dos 

aluguéis, alteração da ocupação do solo 

3) Despesas para 

medidas de 

proteção 

gastos das indústrias com edificações, instalações e equipamentos; gastos com 

remédios, busca de repouso, internamentos e faltas ao trabalho; gastos 

habitacionais com mudanças para locais distantes e instalações acústicas, 

gastos públicos com proteção contra ruído em rodovias, ferrovias e aeroportos 

Quadro 11 - Valoração econômica de danos ambientais segundo fontes                      

poluidoras selecionadas 
Fonte: CLEMENTE; JUCHEM (1993), modificado 

 

 Daí deriva a importância dos municípios tomarem as providências de caráter local, 

tais como o controle das fontes de poluição - ou planejamento que visem à diminuição de 

seus efeitos -, e manutenção da estética do ambiente e a adoção de leis de zoneamento e 

de uso e ocupação do solo, entre outras, que venham a proteger os núcleos urbanos contra 

as várias formas de poluição. Entre estas formas de ação, apresenta-se no quadro 12 as 

que mais se destacam, assim como alguns indicadores a serem utilizados. 

 

1) Adotar processos adequados de destinação final dos resíduos oriundos das diversas atividades urbanas, 

controlando-os através dos seguintes indicadores: 

 Capacidade de autodepuração: a definição dessa capacidade indicará o limite além do qual estará ameaçado sua 

utilização como meio de vida por animais e vegetais, além dos seres humanos; 

 Características dos esgotos sanitários: o lançamento do efluente de esgotos sanitários deve ser precedido de cuidadoso 

estudo acerca de suas características qualiquantitativas, que indicará seu poder de poluição e o tipo de tratamento 

adequado para que seja lançado ao corpo receptor; 

 Características dos despejos industriais: o conhecimento destas características assume importância singular para a 

preservação do ambiente, porque possibilita uma série de conclusões a respeito da adequação dos processos 

empregados; 
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 Descarga de óleos: impede a penetração de raios solares prejudicando a fauna e a flora além de tornar o corpo d’água 

receptor impróprio para a irrigação, o abastecimento de água e à recreação; 

 Destinação final dos resíduos: escolher processos tecnologicamente eficientes e locais adequados para se evitar a 

contaminação do meio ambiente, através do solo, águas e ar além do comprometimento da qualidade ambiental. 

2) Localizar as indústrias adequadamente no espaço urbano, considerando-se: 

 Topografia: considera-se inadequada a localização de indústrias em fundos de vales, pois aí a ventilação é reduzida, o 

que influenciará negativamente na difusão e dispersão das substâncias poluidoras do ar; 

 Direção predominante dos ventos: preferencialmente as indústrias não deverão situar-se nas regiões onde sopram os 

ventos, para que os poluentes não sejam levados para as zonas residenciais da cidade; 

 Velocidade média dos ventos: deve-se evitar a localização de indústrias em áreas onde esta velocidade for baixa; dessa 

forma, não é aconselhável a escolha de vales como áreas industriais pois aí a ventilação é reduzida e a possibilidade de 

concentração de poluentes é maior; 

 Inversões térmicas: evitar a instalação de indústrias em locais que apresentam este tipo de problema meteorológico; 

 Tipos de indústria: o tipo de indústria deve ser considerado, pois a cada ramo industrial corresponde certo grau de 

potencialidade poluidora do ambiente; 

 Densidade demográfica: as áreas industriais não devem estar próximas de locais com alta densidade demográfica; 

 Zoneamento: levar em conta as características poluidoras dos tipos de indústrias para designar as áreas destinadas ao 

exercício de cada tipo de atividade industrial. 

3) Orientar o planejamento da circulação urbana de modo a minimizar seus efeitos negativos sobre a qualidade do 

ambiente, verificando-se: 

 Condições meteorológicas: deve-se considerar a intensidade da luz solar e fraca ventilação, pois propiciam a formação 

de reações fotoquímicas em locais que possuem altas concentrações de tráfego; 

 Distribuição dos equipamentos urbanos: o conhecimento desta distribuição é importante para o planejamento da 

circulação urbana, pois permite evitar concentrações de tráfego próximo a hospitais e escolas, por exemplo, com 

melhoria da qualidade ambiental; 

 Taxa de ocupação: a verificação das diversas taxas de ocupação encontradas na cidade permite definir zonas onde a 

circulação urbana deve ser objeto de análises apuradas; 

 Tendências de crescimento da cidade: a visualização desta tendência possibilita a correção, a tempo, de deficiências 

que já se estejam esboçando no sistema viário em formação, permitindo evitar concentrações de tráfego em locais não 

previstos; 

 Arborização: possuem a propriedade de renovar o ar atmosférico e amenizar os ruídos. Torna-se necessário que a 

implantação de vias de circulação seja acompanhada do plantio de árvores; 

 Zoneamento: a partir da análise do zoneamento do núcleo urbano, pode-se determinar medidas de proteção a certas 

áreas da cidade onde o silêncio deve ser mantido, como em áreas residenciais e hospitais; 

 Tráfego de passagem: evitar o tráfego de veículos pesados por áreas da cidade, como zonas residenciais ou central, o 

que se tornaria incômodo para a população devido às suas potencialidades de descarga de poluentes e produção de 

ruídos; 

 Transporte coletivo: estudar a adequação dos veículos às condições ambientais de modo que se identifiquem as 

características poluidoras de cada um, escolhendo-se os mais adequados em função desta variável; 

 Estrutura da rede viária: sua análise possibilita o conhecimento das categorias das vias de circulação e permite opções 

de desvio de tráfego. 

4) Orientar a expansão urbana no sentido da conservação dos recursos naturais e da manutenção da estética do 

ambiente, considerando-se: 

 Loteamentos aprovados: um dos grandes problemas urbanos tem sido a proliferação de loteamentos, que geralmente 

não se enquadram em qualquer planejamento de conjunto, mesmo quando cumprem as exigências impostas pela 

legislação. Isso faz com que cada qual tenha um tipo de lote e sistema de ruas próprio, na maioria dos casos totalmente 

diferentes daqueles encontrados em loteamentos vizinhos. Tudo isso aumenta os custos de instalação da infraestrutura 

a cargo do poder público, assim como altera a estética urbana; 

 Recursos naturais: o levantamento total dos recursos naturais localizados nas áreas de expansão urbana permite 

estabelecer normas de aproveitamento racional de alguns deles, como reservas florestais, áreas para extração mineral 

e proibição de atividades em áreas propícias para o desenvolvimento de processos do meio físico. 

5) Promover programas destinados a criar na população a consciência de que a conservação do meio ambiente deve 

ser tarefa comum a todos os membros da coletividade, dependendo de: 

 Grau de penetração dos veículos de comunicação de massas: uma análise deste grau permitirá a seleção daqueles que 

apresentem melhores condições de utilização nas campanhas, visando à conservação do ambiente; 

 Recursos financeiros: deve ser realizado o levantamento dos recursos financeiros disponíveis e dos potencialmente 

utilizáveis nas campanhas de conservação da natureza, para que se possa bem programar estas atividades. 

Quadro 12 - Desenvolvimento urbano x controle ambiental 
Fonte: CEPAM (1991); CEPAL (1997) 
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 De uma maneira geral, existem vários assuntos tratados pela legislação federal 

que devem ser respeitados pelos municípios. No que se refere à competência, a 

Constituição Federal de 1988 menciona quatro diferentes aspectos: competência 

privativa, concorrente, comum e suplementar. O significado de cada uma delas é relatado 

a seguir. 

 Privativa: faculta à União competência exclusiva para legislar sobre determinados 

assuntos, tais como água e energia, entre outros; 

 Concorrente: a União deve traçar as normas gerais e os Estados e Municípios 

devem legislar suplementarmente a essas normas, desde que não as contrariem. 

Alguns exemplos dos assuntos tratados neste âmbito são: direito urbanístico, 

defesa do solo e proteção do meio ambiente, entre outros; 

 Comum: tem caráter administrativo e não legislativo. União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios devem cumprir determinadas obrigações como, por 

exemplo, preservar as florestas, proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência e zelar pela guarda da Constituição, entre outros; 

 Suplementar: dá poderes aos Estados e Municípios de complementar a legislação 

federal, adaptando-a a suas peculiaridades. Podem legislar sobre qualquer assunto 

que não seja privativo da União. 

 

 Segundo a Constituição federal, inexistindo uma lei federal sobre normas gerais, 

os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades. 

Aos Municípios, por sua vez, compete legislar sobre assuntos de interesse local, além de 

suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber (BRASIL, 1988). 

 O quadro legal vigente é ilustrado no quadro 13, onde se destacam os assuntos 

abordados pela legislação, ainda que de forma indireta, com exemplos de diplomas atuais. 

Apresentam-se doze diferentes assuntos, direta ou indiretamente ligados aos problemas 

de implantação de empreendimentos imobiliários em áreas urbanas. Esses assuntos são 

conceituados segundo seu escopo legal, cabendo sua legislação à esfera da Administração 

Pública. O quadro 13 contém, ainda, algumas observações julgadas relevantes. 

 

1 - ASSUNTO LEGAL: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Escopo: águas que ocorram natural ou artificialmente no subsolo, de forma suscetível de extração e utilização pelo 

homem 

Objetivos da Legislação: proteger as águas subterrâneas contra atos que modifiquem o seu regime natural de 

escoamento ou provoquem alterações de seu nível, além de garantir a manutenção das suas características físicas e 

químicas 
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Competência para legislar: privativa da União, no que se refere ao uso das águas; concorrente e suplementar entre 

a União, os Estados e os Municípios, no que se refere à poluição 

Exemplos de leis federais: Código das Águas (Decreto nº 24.643/34); Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de 

Recursos Hídricos); Lei nº 9.966/2000 (Poluição das águas nacionais): Lei nº 9.984/2000 (Agência Nacional de 

Águas 

Observações: segundo a Constituição Federal de 1988, a União tem competência exclusiva para legislar sobre 

“águas” 

2 – ASSUNTO LEGAL: ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Escopo: águas que escoam na superfície do solo, provenientes de precipitações pluviométricas, nascentes, cabeceiras 

de drenagem, do subsolo e outras, que tendem a atingir níveis topográficos mais baixos 

Objetivos da Legislação: garantir a manutenção das características das águas em níveis adequados às classes dos 

corpos d’água, quanto à turbidez, cor e outros. 

Competência para legislar: privativa da União, no que se refere ao uso das águas; concorrente e suplementar entre 

a União, os Estados e os Municípios, no que se refere à poluição 

Exemplos de leis federais: Código das Águas (Decreto nº 24.643/34); Classificação das águas doces, salobras e 

salinas do território nacional (Resolução CONAMA nº 20/86); Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos 

Hídricos); Lei nº 9.966/2000 (Poluição das águas nacionais): Lei nº 9.984/2000 (Agência Nacional de Águas) 

Observações: segundo a Constituição Federal de 1988, a União tem competência exclusiva para legislar sobre 

“águas” 

3 - ASSUNTO LEGAL: DECLIVIDADE DOS TERRENOS  

Escopo: pendor ou inclinação do terreno, considerado de cima para baixo, seja natural ou produzido pela intervenção 

humana  

Objetivos da Legislação: restringir ou proibir a ocupação ou seu aumento em áreas de terrenos íngremes, em função 

do alto risco que representa à vida humana, vegetação local ou dos entornos, do grau de dificuldade de recuperação 

da vegetação local e da instabilização da encosta decorrente da intervenção 

Competência para legislar: concorrente entre a União, os Estados e os Municípios (os Estados e Municípios têm 

caráter suplementar)  

Exemplos de leis federais: Código Florestal (Lei nº 4.771/65); Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 

6.766/79, alterada pela Lei n° 9.785/99) 

Observações: segundo a legislação, em declividades maiores do que 45º, não deve haver ocupação. Loteamentos de 

desmembramentos urbanos só serão autorizados em declividades de até 30°) 

 

4 - ASSUNTO LEGAL: EROSÃO 

Escopo: processo do meio físico responsável pelo desgaste do solo, ocasionado por água, vento ou geleira, através 

de ações naturais ou antrópicas, e que tende a transportar os materiais removidos para áreas localizadas em terrenos 

mais baixos 

Objetivos da Legislação: proteção do solo contra qualquer tipo de ocupação que desencadeie ou acelere a dinâmica 

dos processos erosivos da área ou dos entornos, e que possa causar assoreamento ou enchentes à jusante 

Competência para legislar: concorrente entre a União, os Estados e os Municípios (os Estados e Municípios têm 

caráter suplementar) 

Exemplos de leis federais: Código Florestal (Lei nº 4.771/65); Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/81); Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.785/99) 

Observações: os diplomas legais existentes geralmente induzem à vinculação da questão com o aproveitamento do 

solo 

 

5 - ASSUNTO LEGAL: ESTABILIDADE DE ENCOSTAS 

Escopo: propriedade pela qual os processos atuantes no sistema local da encosta atingem um estágio de equilíbrio 

dinâmico auto sustentável 

Objetivos da Legislação: racionalizar o uso do solo e proteger essas áreas da degradação ocasionada por ocupação 

indevida, principalmente em áreas de maior declividade; proteger os habitantes contra possíveis acidentes trágicos, 

num contexto de planejamento e prevenção 

Competência para legislar: concorrente entre a União, os Estados e os Municípios (os Estados e Municípios têm 

caráter suplementar) 

Exemplos de leis federais: Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81); Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano (Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.785/99) 

Observações: este assunto é tratado indiretamente nos textos legais. Trata-se de legislação geral e não exclusiva 
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6 - ASSUNTO LEGAL: FAUNA E FLORA 

Escopo: florestas e demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras que revestem uma determinada 

região, e animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do 

cativeiro bem como os seus ninhos, abrigos e criadouros naturais 

Objetivos da Legislação: disciplinar ou proibir a utilização dos recursos naturais que possam provocar condições 

desfavoráveis, prejudiciais ou nocivas à flora e à fauna remanescentes, ou que afetem o seu desenvolvimento e 

evolução natural 

Competência para legislar: concorrente e suplementar entre a União, os Estados e os Municípios 

Exemplos de leis federais: Código Florestal (Lei nº 4.771/65; 12.651/2012); Código de Pesca (Decreto-Lei nº 

221/67; Lei 11.959/09); Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67) 

Observações: a legislação sobre este assunto é abrangente, rigorosa e, em geral, de caráter preventivo 

 

7 - ASSUNTO LEGAL: MANANCIAIS 

Escopo: nascentes e cabeceiras de cursos d’água drenam para reservatórios de água localizados à jusante que sejam 

passíveis de utilização para o abastecimento público 

Objetivos da Legislação: disciplinar o uso do solo visando proteger a água contra qualquer tipo de poluição, 

assoreamento ou alteração das suas propriedades naturais ou condições básicas de funcionamento do reservatório 

Competência para legislar: privativa da União no que se refere ao uso da água. Concorrente e suplementar entre a 

União, os Estados e os Municípios, no que se refere à poluição 

Exemplos de leis federais: Constituição da República Federativa do Brasil (1988); Código Penal (Lei nº 2.848/40); 

Classificação das águas doces, salobras e salinas do território nacional (Resolução CONAMA nº 20/86); Lei nº 

9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos); Lei nº 9.966/2000 (Poluição das águas nacionais): Lei nº 

9.984/2000 (Agência Nacional de Águas) 

Observações: a legislação menciona que o parcelamento do solo urbano nestes locais não será aprovado 

 

8 - ASSUNTO LEGAL: PARCELAMENTO DO SOLO 

Escopo: todo e qualquer tipo de loteamento ou desmembramento de gleba, seja nas áreas urbana ou rural 

Objetivos da Legislação: redefinir, planejar e disciplinar o uso futuro do solo, garantindo condições mínimas de 

saneamento básico e segurança contra problemas decorrentes da utilização indevida e irracional do solo 

Competência para legislar: concorrente e suplementar entre a União, os Estados e os Municípios 

Exemplos de leis federais: Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.785/99); 

Parcelamento de Imóveis Rurais (Instrução INCRA nº 17b/80) 

Observações:  
 

9 - ASSUNTO LEGAL: REGIÕES METROPOLITANAS 

Escopo: agrupamento de municípios limítrofes, instituídos e delimitados pelo Poder Público Estadual, visando 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 

Objetivos da Legislação: disciplinar e planejar a ocupação dessas áreas, que são problemáticas em função da 

urbanização crescente e da alta densidade populacional 

Competência para legislar: privativa do Estado segundo preceitos constitucionais, sendo que os municípios têm 

competência para suplementar a legislação no que couber 

Exemplos de leis federais: Criação da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana - CNPU 

(Decreto nº 74.156/74); Lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades 

Observações: a vegetação natural existente nessas áreas deve ser classificada como de preservação permanente 

 

10 - ASSUNTO LEGAL: SANEAMENTO BÁSICO 

Escopo: aspectos relacionados ao abastecimento e fluoretação das águas, destinação de dejetos, esgotos, drenagem, 

controle da poluição ambiental, coleta e disposição de lixo, controle das modificações artificiais de massas de água, 

controle de inundações e erosões 

Objetivos da Legislação: prever a implantação de sistemas de abastecimento d’água, coleta de esgotos e drenagem, 

entre outros, de modo a garantir condições mínimas de salubridade às populações humanas 

Competência para legislar: concorrente e suplementar entre a União, os Estados e os Municípios 

Exemplos de leis federais: Política Nacional de Saneamento (Lei nº 5.318/67); Código Nacional de Saúde (Lei nº 

2.312/54); Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos); Lei nº 9.966/2000 (Poluição das águas 

nacionais): Lei nº 9.984/2000 (Agência Nacional de Águas; Lei 11.445/07 – Diretrizes nacionais para o saneamento 

básico 

Observações: a legislação recomenda que toda a população seja atingida pelos serviços de saneamento básico 
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11 - ASSUNTO LEGAL: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

Escopo: áreas definidas pelo Poder Público, com o objetivo de proteção, preservação, conservação ou controle 

ambiental dos ecossistemas, estejam eles ocupados ou não, além das áreas onde o Poder Público restringe algumas 

atividades ou define parâmetros para a evolução do processo de uso e ocupação do solo e da qualidade do meio 

ambiente 

Objetivos da Legislação: preservação de ecossistemas naturais contra alterações antrópicas assim como áreas de 

valor histórico, arqueológico, turístico, científico ou paisagístico, além de assegurar o bem-estar de populações 

humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais 

Competência para legislar: concorrente e suplementar entre a União, os Estados e os Municípios 

Exemplos de leis federais: Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros (Decreto nº 84.017/79); Áreas de 

Proteção Ambiental e Estações Ecológicas (Lei nº 6.902/81); Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas 

Ecológicas (Decreto nº 89.336/84); Lei 9.9985/00 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

Observações: de acordo com a legislação, o loteamento e desmembramento de glebas nas áreas de preservação 

ecológica não serão aprovados 

12 - ASSUNTO LEGAL: ZONEAMENTO MUNICIPAL 

Escopo: divisão municipal restrita à área urbana, em setores reservados a certas atividades, visando ordenar e 

planejar o uso e ocupação do solo do Município 

Objetivos da Legislação: organizar o desenvolvimento municipal, definindo parâmetros para o processo de uso e 

ocupação do solo que sejam compatíveis com as condições naturais e sócio-econômicas locais  

Competência para legislar: exclusiva do Município 

Exemplos de leis federais: Constituição da República Federativa do Brasil (1988); Lei 10.257/01 – Estatuto das 

Cidades 

Quadro 13 - Assuntos tratados pela legislação 
Fonte: CUNHA et al. (1991), modificado 

 

2.5.2 Plano Diretor 

 

 Um sistema de planejamento urbanístico estrutural comporta a construção 

hierárquica de planos de ordenação territorial com amplitudes diversas, indo dos 

arcabouços maiores dos planos nacionais e macrorregionais até os mais limitados dos 

planos microrregionais e locais, de tal sorte que os nacionais estabeleçam as diretrizes e 

objetivos gerais do desenvolvimento da rede urbana no território nacional em função do 

plano nacional de desenvolvimento econômico-social; os macrorregionais desceriam aos 

aspectos mais particularizados das regiões em função do planejamento econômico-social 

regional; os planos estaduais e os microrregionais dentro de cada Estado, observadas 

aquelas diretrizes e objetivos, seriam planos de coordenação urbanística; e finalmente, 

cada município faria o seu plano urbanístico (plano diretor) segundo suas necessidades e 

conveniências, respeitadas as diretrizes e objetivos econômicos e sociais fixados nos 

planos de nível superior (SILVA, 2008).  

Assim, no quadro 14 tem-se a hierarquização destes planos, onde será dado 

destaque aos planos diretores municipais. 

Muitas leis orgânicas dos municípios exigem que estes organizem sua 

administração e exerçam suas atividades com base num processo de planejamento 

permanente, descentralizado e participativo, como instrumento da democratização da 
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gestão da cidade, de estruturação da ação do executivo e orientação da ação dos 

particulares. Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos 

determinados em função da realidade local e da manifestação da população, a preparação 

dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos 

(BUENO; CYMBALISTA, 2007). 

 

NÍVEL CARACTERIZAÇÃO 

 

 

Federal 

 

 

 Nacionais: estabelecem as diretrizes e objetivos gerais do desenvolvimento urbano 

(da rede urbana); 

 Macrorregionais: sob a responsabilidade das superintendências do desenvolvimento 

das regiões geoeconômicas do país; 

 Setoriais: ordenação territorial especial: plano de viação e plano de defesa do meio 

ambiente, entre outros. 

 

Estadual 
 Gerais: de ordenação do território estadual, respeitadas as diretrizes federais; 

 Setoriais: defesa do meio ambiente, plano de viação estadual, entre outros, 

respeitadas diretrizes e princípios dos planos nacionais. 

 

 

Municipal 

 Microrregionais: com valor de planos de coordenação no âmbito de cada Região 

Administrativa estadual; 

 Gerais: planos diretores; 

 Parciais: zoneamento, alinhamento e melhoramentos urbanos, entre outros; 

 Especiais: distritos industriais e renovação urbana, entre outros. 

Quadro 14 - Planos urbanísticos 
Fonte: SILVA (2008); FREIRE (2000) 

  

 Observe-se que as leis orgânicas incluem o plano diretor, que é um plano 

urbanístico geral, entre os instrumentos fundamentais do processo de planejamento local. 

O plano diretor é instituído por lei municipal prevista constitucionalmente e é um 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana (CF, art. 182), 

podendo ser também um dos instrumentos regulatórios da política municipal de meio 

ambiente, uma vez que o desenvolvimento local deve ser compatível com a proteção 

ambiental e com o bem-estar dos habitantes (BRASIL, 1988). 

 Uma política municipal de desenvolvimento urbano tem por objetivo expressar as 

exigências fundamentais de ordenamento da cidade em caráter permanente, atendendo às 

peculiaridades locais e aos interesses da coletividade. Na elaboração do plano diretor é 

preciso considerar as relações entre o homem, a sociedade e a natureza: o homem em seus 

aspectos históricos, valores e costumes; a sociedade caracterizada de acordo com sua 

organização e estágio de desenvolvimento nas relações político-econômicas; e a natureza 

em seus aspectos físicos (clima, litosfera, hidrografia, atmosfera, relevo) e biológicos 

(fauna e flora) (CEPAM, 1991). 

 Da mesma forma, considerar as relações institucionais: as legislações federal, 

estadual e municipal; os aspectos socioeconômicos (transporte, demografia, educação, 
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energia, comércio e indústria, entre outros); os aspectos urbanísticos, político-

administrativos e os regionais. O plano diretor deve compreender a totalidade do território 

municipal; a importância da área rural no processo de planejamento decorre, de um lado, 

da exploração das riquezas minerais e naturais e da produção agropecuária. Por outro 

lado, é na zona rural que se encontram os recursos naturais como nascentes, mananciais, 

vegetação nativa e fauna, dos quais depende a qualidade de vida dos municípios e que 

devem, portanto, ser preservados (BUENO; CYMBALISTA, 2007).. 

 O plano diretor como instrumento de atuação da função urbanística dos 

municípios, constitui um plano geral e global que tem, portanto, por função sistematizar 

o desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, visando ao bem 

estar da comunidade local. Dentre seus objetivos destacam-se: 

 objetivos gerais: promover a ordenação dos espaços habitáveis do município ou, 

em outras palavras, instrumentar uma estratégia de mudança no sentido de obter 

a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. 

 objetivos específicos: dependem da realidade que se quer transformar; traduzem-

se em objetivos concretos de cada um dos projetos que integram o plano, tal como 

reurbanização de um bairro, alongamento de determinada via pública, construção 

de vias expressas, intensificação da industrialização de determinada área, 

construção de casas populares, construção de rede de esgoto, saneamento de 

determinada área, retificação de cursos d’água e urbanificação de suas margens, 

zoneamento, arruamento e loteamento, entre outros. 

 

 Em linhas gerais, entre os aspectos que mais se destacam no conteúdo do plano 

diretor tem-se (SILVA, 2008): 

 Aspecto físico: refere-se à ordenação do solo municipal. É nesse aspecto que se 

manifesta o fundamental da competência dos municípios no país. É aí também 

que se realiza a função urbanística essencial dos municípios. O planejamento 

territorial, em que se traduz o planejamento urbanístico municipal, visa a 

transformar a organização do solo no sentido da melhoria da qualidade de vida da 

população, resolvendo o problema de localizações, referente aos equipamentos 

públicos e o problema das divisões em zonas, referente aos edifícios privados; 

 Aspecto econômico: o plano há de projetar, a longo prazo, a necessidade de solo 

para fins residenciais, para vias e para espaços livres, a fim de atender à demanda 
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da população crescente, segundo previsões estabelecidas. Há de prever também o 

solo destinado a uso industrial e comercial, em face do interesse e projeções do 

desenvolvimento da economia; 

 Aspecto social: configura um dos meios de buscar a melhoria da qualidade de vida 

da população, através das transformações que se impõem aos espaços. Entra no 

campo de seus objetivos oferecer à população serviços de educação, saúde e 

saneamento básico, habitação, bem estar social, lazer, recreação, cultura e esporte. 

A ordenação do solo importa já em criar as condições necessárias à instituição de 

equipamentos e prestação dos serviços sociais e em estabelecer os meios para que 

a população possa utilizá-los; e 

 Aspecto administrativo-institucional: no plano diretor este aspecto é fundamental 

para a atuação urbanística do município. O plano deve prever os meios 

institucionais necessários à sua implementação, execução, continuidade e revisão. 

Como o plano não é um documento rígido (por ser contínuo deve sempre estar se 

aperfeiçoando), há de se prever as mudanças institucionais, organizatórias e 

jurídicas necessárias ao seu funcionamento. 

 

 A utilização deste instrumento legal para o controle e prevenção de impactos 

ambientais em áreas urbanas decorrentes de falhas na gestão dos resíduos sólidos, dá-se 

através da inserção de diretrizes a serem seguidas na formulação do mesmo. Um 

município que queira definir sua política ambiental com vistas à preservação poderá fazer 

uso do plano diretor, que terá força de lei. 

 

2.5.3 Zoneamento de Uso Do Solo 

 

 O zoneamento do uso do solo e sua ocupação, que através de lei regulamenta a 

utilização do solo em todo o território municipal, é de competência exclusiva do 

município por tratar de matéria de interesse local. É o instrumento obrigatório de controle 

do uso da terra, da densidade populacional, da localização, finalidade, dimensão e volume 

das construções, com o objetivo de atender a função social da propriedade e da cidade 

(CEPAM, 1991). Ou, num sentido mais abrangente, consiste na repartição do território 

municipal à vista (SILVA, 2008): 
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 da destinação da terra: cuida de dividir o território do município em zona urbana, 

zonas urbanizáveis, zona de expansão urbana e zona rural, o que define a 

qualificação urbanística do solo; 

 do uso do solo: trata-se de dividir o território do município em zonas de uso, o 

que consubstancia o zoneamento de uso ou funcional; e 

 das características arquitetônicas: fixar as características que as construções 

deverão ter em cada zona (zoneamento arquitetônico), o que tem aplicação 

especial nas zonas de proteção histórica. 

 

 Os critérios de uso e ocupação do solo e de zoneamento estabelecidos por lei, têm 

caráter genérico, pois restringem, indistintamente, o direito ao uso da propriedade e o 

direito de construir do particular. A propriedade privada não pode ser utilizada para 

favorecer tão somente seu proprietário; é preciso determinar o bom e o mau uso dessa 

propriedade em função do interesse comum. Por seu caráter geral, as limitações impostas 

à propriedade imobiliária não ensejam qualquer tipo de indenização. 

 Neste sentido, o zoneamento de uso do solo constitui um dos principais 

instrumentos do planejamento urbanístico municipal. Configura-se como um plano 

urbanístico especial (plano de zoneamento) destinado a realizar, na prática, as diretrizes 

de uso estabelecidas no plano urbanístico geral (plano diretor). Neste sentido, o 

zoneamento pode ser entendido como um procedimento urbanístico destinado a fixar os 

usos adequados para as diversas áreas do solo municipal ou destinado a fixar as diversas 

áreas para o exercício das funções urbanas. 

 Outra figura do zoneamento urbano é o zoneamento ambiental, que amplia o 

conceito de zoneamento porque não se limita ao ambiente da cidade e dá mais ênfase à 

proteção de áreas de significativo interesse ambiental. Assim, a lei de uso e ocupação do 

solo também pode ser um instrumento de proteção ao meio ambiente urbano. As 

liberdades individuais, quando em sociedade, devem ser limitadas ao interesse público, 

da mesma forma que deve haver restrições ao uso dos recursos naturais (solo, água, ar, 

flora e fauna) em prol do desenvolvimento urbano. Nesse sentido, devem ser fixadas as 

exigências fundamentais de ordenação do solo para evitar a degradação do ambiente e os 

possíveis conflitos no exercício das atividades urbanas/rurais (CEPAM, 1991). 

 O solo urbano (assim como o das zonas de expansão urbana, o das zonas 

urbanizáveis e aqueles de interesse urbanístico especial) destina-se ao cumprimento das 

funções urbanas de habitar, trabalhar, circular e recrear. Assim, resumidamente, o solo de 
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qualificação urbanística se destina ao uso residencial, ao uso industrial, ao uso comercial, 

ao uso de serviços, ao uso institucional, ao uso viário e a usos especiais. Numa cidade 

desorganizada esses usos desenvolvem-se promiscuamente, com grande prejuízo ao bem-

estar da população devido aos impactos decorrentes. Daí porque se propõe zonificar os 

aglomerados urbanos, conjuntamente com o campo, estabelecendo-se zonas de uso mais 

ou menos separadas. 

 As zonas de uso são áreas delimitadas pela Lei de Zoneamento tendo em vista as 

modalidades de uso do solo. Os usos adotados em lei de zoneamento em função da 

realidade local, permitem especificar as zonas em (SILVA, 2008): 

zona de uso residencial; 

 zona de uso industrial; 

 zona de uso comercial; 

 zona de uso de serviços; 

 zona de uso institucional; e 

 zona de usos especiais, entre outras. 

 

 A permissão de maior ou menor intensidade de uso nas diversas zonas é que 

proporciona o estabelecimento das densidades desejáveis de população e de edificação. 

A expressão zona (ou área) de uso intensivo descreve aquelas zonas em que são 

permitidas grandes variedades de atividades ou usos, altos e grandes edifícios, grandes 

densidades e em que se requer pequeno espaço aberto. Neste ponto é que se correlacionam 

as normas de uso e as de ocupação do solo, de tal sorte que à zona de uso urbano intensivo 

corresponde uma ocupação urbana de alta densidade e a zona de uso urbano extensivo 

caracteriza-se por uma ocupação urbana de média ou baixa densidades.  

 Com relação às categorias de uso são especificações dos usos permitidos em 

combinação com as regras de ocupação do solo. SILVA (2008) ilustra algumas destas 

categorias, a seguir: 

a) categorias de uso residencial, compreendendo: 

 uso residencial unifamiliar; 

 uso residencial multifamiliar; e 

 uso de conjunto residencial. 
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b) categorias de uso comercial, compreendendo: 

 uso comercial varejista de âmbito local; 

 uso comercial varejista diversificado; e 

 uso comercial atacadista. 

 

c) categorias de uso de serviços, compreendendo: 

 serviços de âmbito local; 

 serviços diversificados; e 

 serviços especiais. 

 

d) categorias de uso industrial, compreendendo: 

 uso de indústrias não-incômodas; 

 uso de indústrias diversificadas; e 

 uso de indústrias especiais. 

 

e) categorias de uso institucional, compreendendo: 

 instituições de âmbito local; 

 instituições diversificadas; 

 instituições de grande concentração; e 

 instituições especiais. 

 

f) categorias de usos especiais 

 

 Por meio da divisão do solo urbano segundo seus usos e ocupações, fica mais clara 

a percepção e o controle de impactos causados por atividades antrópicas em áreas 

urbanas. Os impactos decorrentes de falhas neste instrumento ou a sua ausência, faz-se 

sentir através de conflitos entre e dentro das regiões do município pela perda da qualidade 

de vida nestas áreas. 

 

2.5.4 Parcelamento do Solo Urbano 

 

 Entende-se por parcelamento urbanístico do solo o processo de urbanificação de 

uma gleba mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das 
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funções elementares urbanísticas. Importa na mudança das dimensões ou confrontações 

dos imóveis para fins de urbanificação. Gleba é a área de terra que não foi ainda objeto 

de arruamento ou de loteamento. Cabe destacar aqui que a urbanização é um fenômeno 

espontâneo de crescimento das aglomerações urbanas em relação com a população rural; 

já o termo urbanificação é utilizado para exprimir a atuação deliberada para criar áreas 

urbanas novas ou para modificar áreas já urbanificadas; é assim, uma forma importante 

de ordenação urbanística do solo pois constitui um meio de aplicar os princípios do 

urbanismo, a fim de propiciar o desenvolvimento urbano equilibrado por meio do 

“beneficiamento” do solo bruto ou do rebeneficiamento do solo já urbanificado, carente 

de renovação (SILVA, 2008). 

 Daí decorre que a urbanificação assume várias formas que se agrupam numa 

espécie de urbanificação comum e urbanificação especial. A primeira realiza-se pelo 

parcelamento urbanístico do solo; a segunda realiza-se por meio da renovação urbana. 

 O parcelamento urbanístico do solo caracteriza-se por vários tipos de operação 

materiais regulamentadas por leis que consistem na execução de planos de arruamento, 

planos de loteamento, em desmembramentos, em desdobro de lotes ou ainda em 

reparcelamento. 

 Este parcelamento é disciplinado pela Lei Federal 6.766/79 (Lei Lehmann), 

alterada pela Lei Federal 9.785/99. Em nível municipal pode-se estabelecer legislação 

complementar relativa ao parcelamento do solo para fins urbanos para adequá-la às 

necessidades locais sem, contudo, afrontar o previsto naquela Lei federal. A União dispõe 

sobre as normas gerais para o parcelamento do solo bem como sobre os aspectos 

referentes à transferência da propriedade. O Estado-membro pode dispor sobre a matéria, 

para atender às peculiaridades regionais e às exigências de higiene e saúde. Esta Lei 

(9.785/99 e suas alterações) estabelece que os estados devem examinar e anuir 

previamente a aprovação, pelo município, de loteamentos e desmembramentos 

localizados em áreas de interesse especial, como as de proteção aos mananciais ou as 

consideradas como patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, quando a 

gleba for limítrofe do município, ou ainda, quando o loteamento abranger área superior a 

um milhão de metros quadrados. O parcelamento urbanístico do solo, em todas as suas 

formas, sujeita-se às normas urbanísticas estabelecidas na legislação municipal. 

 No caso do parcelamento verificar-se na zona urbana, através de arruamentos, 

loteamentos, desmembramentos ou desdobros de lotes, o respectivo plano e plantas ficam 

sujeitos à aprovação da prefeitura, ouvidas as demais autoridades que lhes disser respeito 
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(sanitárias, culturais e ambientais, entre outras). O parcelamento fora do perímetro 

urbano, ou seja, na zona rural, destinado à expansão residencial e comercial, à 

implantação de indústrias, à formação de núcleos urbanos ou à formação de sítios de 

recreio, além da necessidade de obediência às condições gerais de urbanificação 

estabelecidas pela prefeitura municipal em que estiver localizado o imóvel rural, 

dependerá, ainda, de prévia aprovação do respectivo projeto pelo INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Para ser aprovado, o projeto deverá referir-

se a área que (SILVA, 2008): 

 por suas características e pelo desenvolvimento da sede municipal já seja 

considerada urbana ou esteja incluída em planos de urbanização; 

 seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância 

hidromineral ou balneária; e 

 comprovadamente tenha perdido suas características produtivas tornando 

antieconômico o seu aproveitamento agrícola. 

 

A legislação urbanística municipal deve proibir, em regra, de acordo com aquela 

Lei Federal, salvo prévio tratamento, o parcelamento do solo em: 

 terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação; 

 terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública (como aterros sanitários e 

lixões); 

 terrenos com declividade igual ou superior a 30 %, para favorecer a segurança das 

construções e defesa do solo contra erosões; 

 terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; e 

 áreas de proteção ambiental ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis (prevenção de danos ao meio ambiente e combate a todo 

tipo de poluição). 

 

 Entretanto, é a lei municipal que dá as diretrizes urbanísticas para o loteador 

dividir a gleba urbana em conformidade com os interesses locais. Assim, sugere-se que 

esta lei, ao disciplinar a produção de espaços urbanos, leve em conta os interesses da 

comunidade, considerando as particularidades presentes em cada município (CEPAM, 

1991). Neste contexto, é mister que dois conceitos sejam colocados: o de arruamento e o 

de loteamento, que são dois institutos diversos, ainda que ambos constituam modalidades 
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de parcelamento do solo. São institutos conexos, sendo que o loteamento pressupõe 

sempre o arruamento. 

 Arruamento: é a divisão do solo mediante a abertura de vias de circulação e a 

formação de quadras entre elas. Desse conceito decorre que a simples abertura de 

ruas não basta para definir o arruamento como elemento do parcelamento do solo. 

Mesmo a abertura de mais de uma via de circulação, por si só, não caracteriza 

arruamento. Para que este se verifique é necessário que ocorram a abertura de vias 

de circulação e a formação de quadras. 

 Loteamento: é a divisão das quadras em lotes com frente para logradouro público, 

enquanto arruamento, como visto, consiste no enquadramento da gleba por sua 

divisão em quadras. Se traçarem quatro ruas formando uma quadra já se pode 

dizer que houve arruamento, mas a formação de um lote já não basta para 

caracterizar o loteamento. Este é um tipo de parcelamento do solo que se configura 

no retalhamento de quadras para a formação de unidades edificáveis (lotes) com 

frente para via oficial de circulação. 

 

 De acordo com o exposto, o parcelamento do solo urbano e rural deverá levar em 

consideração não só as características do projeto de divisão de glebas mas, e 

principalmente, as características do sítio natural onde se dará o parcelamento, para 

minorar os impactos ambientais. 

 

 

2.6 MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA DE PROCESSOS OU ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

 

A ideia central da teoria da análise hierárquica, introduzida por Saaty (1980) é a 

redução do estudo de sistemas a uma sequência de comparações pareadas, para 

minimização de falhas no processo decisório. Para o autor, a teoria reflete o método 

natural de funcionamento da mente humana.  

Desde então, tem mostrado ser uma metodologia viável e útil, fornecendo a 

cientistas de diferentes áreas um novo meio de olhar. O método reflete a maneira pela 

qual a mente humana conceitualiza e estrutura um problema complexo qualquer. 
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Diante de um grande número de elementos (controláveis ou não) a mente os 

agrega em grupos segundo propriedades comuns. O cérebro repete esse processo e agrupa 

novamente os elementos em outro nível “mais elevado”, em função de propriedades 

comuns existentes nos grupos de nível imediatamente abaixo. A repetição dessa 

sistemática atinge o nível máximo quando o mesmo representa o objetivo do processo 

decisório. Na AHP pondera-se a importância relativa de critérios pertinentes às 

alternativas consideradas na decisão a ser tomada. A análise propõe hierarquizar opiniões 

subjetivas sobre categorias e direcionadores de valor, para tornar possível um tratamento 

quantitativo. O processo conduz a uma estimativa numérica da importância relativa de 

cada um dos direcionadores.  

Na aplicação do método AHP, são consideradas as diferenças e os conflitos de 

opiniões entre os especialistas - ou decisores, como menciona Saaty (1980), que se forem 

exageradas, podem ser medidas e refeitas em termos de opiniões. Assim, o AHP é 

utilizado para obter julgamentos por meio de consenso. Uma das características que 

diferenciam o AHP de outros enfoques para a tomada de decisão é a capacidade para 

tratar com atributos tangíveis e intangíveis, os quais sempre aparecem no processo de 

tomada de decisão. Outra característica importante é a capacidade para monitorar a 

consistência com a qual os tomadores de decisão fazem seus julgamentos. 

São estabelecidas então prioridades entre critérios, conforme escala de 

dominância relativa. O resultado é um sistema hierárquico de atributos para diferentes 

critérios pré-estabelecidos, cuja estruturação é representada na Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Modelo de estrutura hierárquica 
Fonte: SAATY (1980) 
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A estruturação de um problema AHP começa com a definição do objetivo global 

desejado. A partir desse objetivo definem-se os critérios numa estrutura em árvore, sendo 

o objetivo principal a raiz desta árvore. À medida se afasta da raiz, tem-se fatores mais 

específicos, e os extremos (as “folhas”) representam os fatores ou critérios de avaliação. 

Para cada grupo de critérios semelhantes que possuem um mesmo “pai”, uma matriz de 

comparações paritárias (MCP), contendo os níveis de preferência obtidos por comparação 

de um fator com outro deve ser preenchida. O princípio do AHP é a geração de um vetor 

de prioridades pelo cálculo do maior autovetor de cada MCP do problema inteiro 

(SHIMIZU, 2010).  

As comparações paritárias são obtidas por questionamento direto às pessoas (um 

único indivíduo, se o problema é do seu interesse apenas) que podem ou não ser 

especialistas, mas que estejam familiarizadas com o problema. Um ponto central é que as 

pessoas muitas vezes são inconsistentes. No entanto, as prioridades têm que ser definidas 

e as coisas têm de ser feitas a despeito da inconsistência (SAATY, 1980).  

No método AHP, as comparações paritárias não são feitas em escala absoluta 

devido à natureza dos componentes de uma decisão múlticritérios. Dado que muitas vezes 

o problema é abstrato, isso dificulta que isoladamente os componentes sejam mensurados, 

principalmente usando a mesma escala. Na comparação dois a dois, quando o tomador de 

decisão exprimir sua preferência por um atributo “X”, como sendo muito mais importante 

do que o atributo “Y” por exemplo, estará atribuindo para o atributo “X” peso “5”. Caso 

o tomador de decisão considere que os dois critérios possuem a mesma importância, 

estará atribuindo o peso “1”. Quando são estabelecidos os critérios direcionadores do 

processo decisório é evidente que há diferenças na definição de valores de percepção. A 

AHP recorre então a uma escala linear de valoração da percepção linguística para 

distinguir tais diferenças. O quadro 15 define e explica o conceito dos pesos utilizados no 

método AHP. 

Para o desenvolvimento matemático do processo são admitidos os seguintes 

axiomas gerais derivados da escala de medição da composição hierárquica (SAATY, 

1980): 

 Axioma 1: Reciprocidade – se um elemento (i.e. critério, preferência ou atributo) 

A é x vezes tão importante quanto B, portanto, B é x-1 tão importante quanto A; 

 Axioma 2: Homogeneidade – somente elementos comparáveis são comparados. 

É essencial a comparação de conjuntos/elementos similares, pois erros de 
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julgamento tornam-se tanto maiores, quanto maiores forem as disparidades entre 

conjuntos/elementos comparados; 

 Axioma 3: Independência - a importância relativa de elementos em qualquer 

nível independe de elementos incluídos em níveis inferiores; 

 Axioma 4: Expectativa – a hierarquia deve estar completa, com inclusão de todos 

os critérios e alternativas. Ao mesmo tempo, nenhum critério ou alternativa é 

deixado de lado, sem exceções, para inclusão de alternativas e critérios. 

 

 

Quadro 15 – Escala de julgamento de importância 
Fonte: SAATY (1980) 

 

O método AHP se baseia em algumas etapas baseadas no pensamento analítico. 

Para facilitar a compreensão do método, alguns autores acabam dividindo o método AHP 

em 4 etapas básicas para uma melhor compreensão. As principais etapas são apresentadas 

a seguir. 

 

a) Construção de hierarquias: No método AHP, o problema é estruturado em níveis 

hierárquicos, o que facilita a melhor compreensão e avaliação do mesmo. Para a aplicação 

desta metodologia é necessário que tanto os critérios, subcritérios e as alternativas possam 

ser estruturados, sendo que no primeiro nível da hierarquia, tem-se o propósito geral do 

problema (meta decisão), no segundo nível tem-se os critérios e subcritérios, e no terceiro 

as alternativas para tomada de decisão (SAATY, 1980). A ordenação em níveis serve para 

dois propósitos: 
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 fornecer uma visão global da relação complexa inerente à situação; e 

 ajudar o tomador de decisão a avaliar se os critérios de cada nível são da mesma 

ordem de magnitude. 

 

b) Aplicação de questionários para coleta de dados e definição de preferências via 

escala numérica de Saaty: Esta parte do método se baseia na habilidade humana em 

perceber a relação entre objetos e situações observadas e propor valores de intensidade 

destas preferências. No AHP, isso é realizado à luz de um determinado foco, ou meta 

decisão como chama Saaty (1980) segundo critérios de avaliação, realizando julgamentos 

paritários, para determinar o grau de importância nestas comparações, e assim tornar 

possível a tomada de decisão baseada em uma escala numérica proposta. Estas tabelas 

procuram traduzir a escala numérica de Saaty em uma escala verbal que permite um 

entendimento mais fácil do método.  

 

c) Aplicação do método matemático da análise hierárquica de Saaty (AHP): Nesta 

etapa do método, os julgamentos de peso dos critérios e dos valores frente às alternativas 

segundo os critérios, são transferidos para um processo de calculo que utiliza a 

metodologia de Saaty. O método, portanto, baseia-se na comparação entre pares de 

critérios e sub-critérios, se existirem, que são transferidos para uma série de matrizes 

quadradas, onde o número na linha i e na coluna j dá a importância do critério Ci em 

relação à Cj. Depois deve-se efetuar o cálculo das prioridades globais. Nesta etapa deseja-

se identificar um vetor de prioridades global (PG), que armazene a prioridade associada 

a cada alternativa em relação ao foco principal. Esta é uma parte crucial do método (Saaty, 

1980). Neste passo, deve-se combinar as matrizes de comparação das alternativas com a 

matriz de importância dos critérios. Cada matriz de comparação de critério deverá ser 

multiplicada pela tabela de Vetor de Prioridade de Critérios.  

 

d) Análise de consistência lógica: O ser humano tem a habilidade de estabelecer relações 

entre objetos ou ideias de forma que elas sejam coerentes, tal que estas se relacionem bem 

entre si e suas relações apresentem consistência (SAATY, 1980). Assim o método AHP 

se propõe a calcular a chamada Razão de Consistência dos julgamentos, denotada por RC. 

O primeiro passo é a criação da chamada matriz de consistência. Esta matriz de ordem n 

é obtida multiplicando-se o valor dos julgamentos das matrizes pelos seus respectivos 

pesos. Feito isso, calcula-se um chamado vetor P,  que consiste em somar o valor das 
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colunas desta matriz de consistência. Depois, calcula-se o vetor P auxiliar, que consiste 

no produto do vetor P pelo seu respectivo valor da matriz de consistência (SAATY, 1980). 

 

Com o objetivo de gerar maior domínio com relação à aplicação do método AHP, 

Clemen (1995) apresentou um roteiro para sua aplicação, conforme descrito a seguir: 

 Definição do problema de decisão: no qual se faz necessário conhecer os valores 

do tomador de decisão, identificando assim qual o objetivo que pode ser atingido 

por meio da solução do problema; 

 Decomposição do problema: pesquisar, dividir e estruturar o problema de modo a 

formar uma estrutura hierárquica, na qual pode-se verificar o objetivo e os 

critérios para atingi-los;  

 Estabelecer prioridades: as prioridades dos critérios são definidas por comparação 

paritária, em relação ao seu nível hierárquico superior. Este processo é 

desenvolvido por meio de uma entrevista com os decisores, buscando assim 

priorizar os critérios com maior peso para atingir o objetivo proposto; 

 Síntese: obtida por meio de um processo de combinação e avaliação de prioridades 

frente os critérios do problema, na qual os julgamentos do tomador de decisão, 

são distribuídos pela hierarquia, e com isso, ao serem julgadas as alternativas, 

recebem a síntese das preferências do tomador de decisão; 

 Análise de sensibilidade: realizada para avaliar a consistência do resultado das 

alternativas, respeitando cada critério que as compõe. Esta etapa é responsável por 

apresentar possíveis fragilidades que podem ser geradas ao mudar a prioridade de 

um critério. Consiste em fazer pequenas mudanças nos pesos das avaliações dos 

critérios e constatar qual seu impacto no resultado, de modo que, ao encontrar um 

impacto capaz de modificar o resultado, o critério que apresentou sensibilidade, 

deve ser submetido a uma nova análise do decisor, para confirmar sua avaliação; 

 Interação: nesta etapa, todas as anteriores são repetidas, permitindo assim que a 

decisão seja revisada com um entendimento melhor do problema, por meio do 

modelo desenvolvido. 

 

O método leva em consideração conhecimentos e experiências dos decisores, por 

meio da quantificação dos valores ponderados pelos mesmos, a partir dos quais obtém-se 

pesos para os fatores considerados. Após a sintetização dos julgamentos determina-se as 
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prioridades das variáveis, tornando assim a análise qualitativa do problema, mais 

consistente. 
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3 O MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR 

  

 

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Antonina/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil 

e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes secretarias e órgãos 

públicos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 

Chefia de Gabinete, Secretaria de Obras e Planejamento, Secretaria de Comunicação e 

Secretaria de Indústria e Comércio. Na sequência apresenta-se a descrição das principais 

características do município de Antonina/PR, dos resíduos selecionados nesta pesquisa e 

dos instrumentos de gestão disponíveis no município com relação a esses resíduos. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR 

 

 

Os primeiros moradores de Antonina chegaram por volta de 1646, mas 

oficialmente a cidade só foi fundada em 1714. Antonina situa-se na Baía que leva o 

mesmo nome, na parte em que o mar mais avança dentro do continente, com uma área de 

1.010km². Seu porto, o Barão de Teffé desempenhou papel importante na economia do 

Estado durante o ciclo da erva mate do Paraná e hoje está reativado, dispondo para a 

exportação os Terminais Portuários da Ponta do Félix. O legado arquitetônico da época 

da sua fundação ainda está presente no traçado da cidade e nas antigas construções 

localizadas por todo o município (HISTÓRIA DE ANTONINA, 2013). 

A maioria dos aspectos históricos de Antonina pode ser lido na sua paisagem 

arquitetônica, nas ruas estreitas e calçadas com paralelepípedo, na população que 

conserva suas tradições culturais e religiosas, sobrevivendo ainda a arquitetura luso-

brasileira dos primeiros anos, edificada em pedra. Do segundo período, fase áurea da 

história local, permaneceu a arquitetura eclética e a arquitetura romântica, caracterizada 

pela forma do telhado, com cumeeira perpendicular a fachada, utilizando o sotão, uso da 

cabaninha e ornamentação de beiral (lambrequins) (ANTONINA, 2014). 

O sesmeiro da Nova Vila de Paranaguá e Capitão Povoador Gabriel de Lara, 

concedeu em 1645 as três primeiras sesmarias nas encostas da enseada de Guarapirocaba 
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a Antonio de Leão, Pedro Uzeda e Manoel Duarte. Os três são considerados os fundadores 

de Antonina, embora apenas em 1713 o local em que se ergue a cidade passasse a ser 

habitado. Naquele ano, o Capitão-mor João Rodrigues França, último governador da 

Capitania de Paranaguá, concedeu ao sargento-mor Manoel do Valle Porto a Sesmaria da 

Graciosa. A frente de inúmeros trabalhadores escravos, Valle Porto erigiu a sua fazenda 

e dedicou-se ao trabalho de mineração (HISTÓRIA DE ANTONINA, 2013). 

Nas proximidades da fazenda moravam duas irmãs que possuíam uma venerada 

estampa de Nossa Senhora do Pilar a quem prestavam fervoroso culto. Todos os anos, em 

agosto, para homenagear a Santa, elas promoviam várias celebrações de cunho religioso. 

Em 27 de agosto de 1797, por uma provisão do governador-geral da Capitania de São 

Paulo, a antiga localidade denominada Freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa 

foi elevada à categoria de vila com o nome de Antonina, em homenagem ao Príncipe da 

Beira, Dom Antonio, segundo filho de Dom João e D. Carlota Joaquina. Dom Antonio 

viria a falecer em 1801, com seis anos de idade, vitimado pela varíola. No dia 6 de 

novembro de 1797 o governador geral Manoel Lopes da Silva Branco reuniu a nobreza e 

o povo em geral da ainda freguesia, para assistir ao ato solene que marcava a ereção da 

vila com o levantamento do pelourinho, símbolo da justiça, e a lavratura do auto. No dia 

seguinte foi realizada a primeira eleição para a constituição da Câmara, que foi 

solenemente instalada em 14 de janeiro de 1798 (ANTONINA, 2014). 

Rica em mitos, Antonina começou sua história no século 17, com o Ciclo do Ouro, 

para onde aportaram aventureiros sequiosos pelo metal que abundava na região. Antes 

que corresse a notícia da descoberta de ouro nas terras entre o Pico Paraná e a baia de 

Antonina, que tinha o nome de Guarapirocaba, o sargento-mor Manoel do Valle Porto 

desembarcou na região com um numeroso grupo de escravos, iniciando o trabalho de 

mineração, formando assim o povoado. Em 1797, Guarapirocaba, então freguesia de 

Nossa Senhora do Pilar da Graciosa, possuía 2.300 habitantes, entre os quais agricultores, 

mineradores e bandidos de todas as espécies (HISTÓRIA DE ANTONINA, 2013).  

Atos de violência e barbaridades de todo o tipo eram práticas comuns nessa época. 

Por causa disso, por ser distante de Paranaguá, e a nobreza capelista (os que viviam em 

torno da Capela N. S. Pilar) pediram ao governador de São Paulo, Antonio Manoel da 

Costa e Mendonça, a elevação da freguesia em vila, o que foi atendido através da portaria 

de 29/08/1797. Em 6/11/1797 foi realizada a solenidade de instalação. Daí em diante, 

todos os papéis públicos teriam o timbre de Vila de Antonina, em homenagem ao príncipe 

D. Antônio (ANTONINA, 2014). 
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O município tem sua origem pelo desmembramento de Paranaguá, sendo sua data 

de instalação em 21 de janeiro de 1857 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município 6 de 

novembro. Possui área territorial de 876,551 km², sendo a sede municipal distante 80 km 

de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Além da sede municipal, Antonina, possui os 

distritos de Cacatu e Cachoeira de Cima. Sua sede situa-se a 20 m de altitude com relação 

ao nível do mar. Possui limite territorial com os municípios de Campina Grande do Sul, 

Morretes, Paranaguá e Guaraqueçaba, conforme figura 11 a seguir. 

 

 

Figura 11 – Localização de Antonina/PR e seus municípios limítrofes 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

Possui população total de 18.891 habitantes (IBGE, 2010), sendo 2.828 na zona 

rural e 16.063 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 16 a seguir as mais importantes. 

 

Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Extração de minerais  1 Classe II A – Não inertes 

Indústria mecânica  1 Classe II A – Não inertes 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa  

 

2 

 

Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos  1 Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico  

 

14 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil  7 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários  3 Classe I - Perigosos 

Quadro 16 – Principais atividades econômicas de Antonina/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 
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 No quadro 17 apresenta-se alguns indicadores sociais, econômicos e 

populacionais para melhor descrever o município de Antonina. 

 

Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,5676 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda per capita R$ 572,38  

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 555,16 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. Considerou-se 

como renda domiciliar per capita a 

soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio, em reais, 

dividida pelo número de seus 

moradores. 

Densidade Demográfica 22,15 hab/km²  

Grau de Urbanização  85,03%  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  

 

0,687 anos O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e 

apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto 

e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,838 anos 

IDHM - Educação  

 

0,564 anos 

IDHM - Renda  0,686 anos 

Classificação na unidade da federação  277  

Quadro 17 – Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Antonina/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ANTONINA/PR 

 

 

3.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Antonina possui 4 farmácias e drogarias, 4 clinicas veterinárias, 

1 laboratório de análises clínicas, 2 funerárias, 5 clínicas odontológicas, 1 Centro de 

atenção psicossocial (CAPS), 1 Centro de saúde/Unidade básica de saúde, 2 Clínica 

especializada/Ambulatório especializado, 9 consultórios médicos, 1 hospital geral, 1 
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Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência, 1 Unidade de serviço de 

apoio de diagnose e terapia e 6 postos de saúde (IPARDES, 2015; ANTONINA, 2014). 

 Tem-se também como base de dados os resultados fornecidos pelo Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Antonina (2009) 

apresentados no quadro 18 a seguir (PLANO..., 2009). 

 

Estabelecimentos de Saúde Razão Social Endereço 

Farmácia Farmácia Internacional R. XV de Novembro, 202. 

Farmácia Farmácia São José R. Dr. Heitor Soares Gomes, 113 

Farmácia  Farmácia Antonina R. Dr.Thiago Peixoto, 853 

Farmácia Hiperfarma R. XV de Novembro, 98. 

Clínica Odontológica  Dr. Wilson da S. Pereira  R. Dr. Bruno, 45. 

Clínica Odontológica Dr. Deniz Marcel Binder R. Carlos Gomes da Costa, 114. 

Clínica Odontológica Dr. Cláudio A. Vilela Av. Vicente Machado, 120. 

Laboratório de Análises Clínicas Laboratório de Análises 

Clínicas Antonina 

R.Dr. Mello, 230. 

Hospital e Maternidade do Litoral  Av. Conde Matarazzo, 867. 

Postos Públicos Municipais  Cachoeira, Rio do Nunes, Barigüi, 

Ponta da Pita. 

Hospital Público Dr. Silvio 

Bittencourt Linhares 

 Av. Dr.Thiago Peixoto, 247. 

Quadro 18 - Estabelecimentos de saúde públicos e privados de Antonina/PR 
Fonte: PLANO... (2009) 

 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 1 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 1 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Antonina/PR 
Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média 

(kg/mês) 

Valor Unitário 

(R$/kg) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 19.412 770 37 7,98 6.145,00 295,00 

Out/14 19.414 640 30 7,98 5.110,00 240,00 

Fev/15 19.450 645 35 7,98 5.150,00 215,00 

 (1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 
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3.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 

financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, 

está fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, 

mediante dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de 

construção registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não 

ocorra sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores.  

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 
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et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Antonina/ PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados da tabela 

2. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica, à exceção do 

mês de janeiro, o qual apresentou metragem reduzida em função de neste período, 

geralmente, alguns setores da prefeitura estar em férias coletivas. Além disso, deve-se 

acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 

 

Tabela 2 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Antonina/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 

Mês Ano 

2012 

(m2) 

2013 

(m2) 

2014 

(m2) 

Janeiro 185,56 -x- 129,38 

Fevereiro 234,45 321,87 274,25 

Março 679,34 254,21 539,31 

Abril 456,87 421,09 361,76 

Maio 1.245,84 308,42 224,16 

Junho 890,54 471,23 761,47 

Julho 745,87 705,06 820,54 

Agosto 165,87 468,0 291,62 

Setembro 298,45 685,92 694,73 

Outubro 784,71 953,02 281,12 

Novembro 451,43 555,80 602,76 

Dezembro 287,54 577,61 703,23 

TOTAL 6.426,47 5.722,23 5.684,33 

Fonte: o autor 

 

Assim, pode-se chegar à tabela 3 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 3 – Quantidade estimada para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas em Antonina/PR 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas (m2) 6.426,47 5.722,23 5.684,33 

Acréscimo de 15% para as 

construções informais  (m2) 

 

7.390,4 

 

6.580,6 

 

6.536,9 

Multiplicado por 0,096 t/m2 709,5 t/ano 631,7 t/ano 627,6 t/ano 

Dividido por 312* dia/ano 2,27 t/dia 2,02 t/dia 2,01 t/dia 

MÉDIA 2,1 t/dia 

*Nesse caso, 26 dias úteis/mês x 12 meses = 312 dias/ano 

Fonte: o autor 
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Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Antonina/ PR não existem empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Quando existem obras de grande porte (raras) ou 

grande quantidade de obras em andamento, as construtoras da cidade solicitam a vinda 

de caminhões da Paranaguá/PR para fazer a coleta e destinação corretas. Existe uma 

relação entre a quantidade de áreas licenciadas pela prefeitura e a quantidade de veículos 

coletores utilizados. Há que se destacar que aqui está se considerando apenas as obras de 

reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos provenientes de 

construções novas. Essa informação foi repassada às empresas coletoras de entulho para 

que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses 

de novembro de 2013, setembro de 2014 e fevereiro de 2015. As características das 

empresas de disk entulho estão apresentadas na tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4 – Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de 

Antonina/PR 

Empresa Nº de caçambas 

(unidade) 

Volume médio das 

caçambas (m3) 

Nº de caminhões 

(unidade) 

A 20 4,0 1 

B 22 3,5 1 

Fonte: o autor 

 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de 

construção gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de 

terrenos, execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 

percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se na tabela 5. 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Antonina fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas desabitadas 

no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Obras 

e Planejamento a prefeitura de Antonina possui dois caminhões caçamba de 5 m3 cada 

que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, 

juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 
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Tabela 5 – Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que 

atuam na cidade de Antonina/PR 

Empresa A B TOTAL 

Média mensal 

de caçambas 

transportadas  

NOV/2013 8 unidades  

32 m3/mês 

6 unidades 

21 m3/mês 

53 m3/mês 

SET/2014 5 unidades 

20 m3/mês 

7 unidades 

24,5 m3/mês 

44,5 m3/mês 

FEV/2015 7 unidades 

28 m3/mês 

6 unidades 

21 m3/mês 

49 m3/mês 

Quantidade média (m3/mês) 48,8 m3/mês 

Acréscimo de 20% 58,6 m3/mês 

Quantidade média (m3/dia) 2,25 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 3,07 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 6 a 

seguir. Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

 

Tabela 6 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Antonina em 

descartes irregulares 
Prefeitura Caminhão A Caminhão B 

Média mensal 

de viagens de 

caminhões 

(unidade) 

NOV/2013 2 viagens 

10 m3 

1 viagem 

5 m3 

SET/2014 1 viagem 

5 m3 

1 viagem 

5 m3 

FEV/2015 2 viagens 

10 m3 

2 viagens 

10 m3 

TOTAL 25 m3 20 m3 

Quantidade média 22,5 m3/mês ou 0,865 m3/dia 

Quantidade média (t/dia) 1,18 t/dia 

Fonte: o autor 

 

 Assim, apresenta-se na tabela 7 a seguir a estimativa de geração de resíduos da 

construção civil para o município de Antonina/PR 

 

Tabela 7 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Antonina/PR 

Base de dados Alvarás 

 

Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

NOV/2013 2,36 t/dia 3,40 t/dia 0,78 t/dia 6,54 t/dia 

SET/2014 2,94 t/dia 2,80 t/dia 0,52 t/dia 6,26 t/dia 

FEV/2015 2,10 t/dia* 3,08 t/dia 1,05 t/dia 6,23 t/dia 

MÉDIA 6,34 t/dia 

*Considerou-se a média dos três anos da base de dados 

Fonte: o autor 
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3.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

 

 No município de Antonina existem as seguintes indústrias, conforme o quadro 19 

a seguir, que estão catalogadas em IPARDES (2015). 

 

Atividades Econômicas Qtidade. Ramo de atuação Matéria prima 

Indústria mecânica  1 Metalurgia de acessórios para 

construção civil, de 

equipamentos e máquinas para 

indústrias leves; Metalurgia 

especializada em equipamentos 

para lubrificação 

Cantoneiras, tubos, 

barras maciças, 

chapas galvanizadas e 

chapas dobradas 

Indústria da borracha, fumo, 

couros, peles e produtos 

similares e indústria diversa  

 

2 

Fumo em rolo Produtos de origem 

vegetal 

Indústria têxtil, do vestuário 

e artefatos de tecidos  

1 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de 

tecido; Rolos de linha 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida e 

álcool etílico  

14 Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e 

balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Quadro 19 – Atividades industriais de Antonina/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, as seguintes 

indústrias cadastradas em seu banco de dados, como destacado no quadro 20 a seguir. 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS FLORESTA LTDA - EPP 

Nome fantasia: INDÚSTRIA FLORESTA 

Endereço: Rua Zung Sui Shen, 91 

Bairro: Jardim Barigui 

Município: Antonina 

CEP: 83370-000 

Número de Funcionários: 10 

Data de Fundação: 13/11/73 

Produtos: Conservas de Vegetais, Balas de Banana, Doces de Banana 

Setor de Atividade: 10.32-5-99 - Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOTER LTDA - ME 

Nome fantasia: BALAS ANTONINA 

Endereço: Av. Thiago Peixoto, 1788 

Bairro: Batel 

Município: Antonina 

CEP: 83370-000 

Número de Funcionários: 14 

Data de Fundação: 24/12/79 

Produtos: Balas de Banana 

Setor de Atividade: 10.93-7-02 - Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 

Quadro 20 – Indústrias do município de Antonina 
Fonte: FIEP (2015) 
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Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 18 indústrias presentes no município de Antonina, foi possível obter os 

resultados em 10 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados 

fornecidos pelas empresas, são apresentados na tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8 - Resíduos gerados por tipo de indústria 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria têxtil 454,55 m/dia 5% 23 m/dia Classe II B - Inertes 

Indústria mecânica  42,5 kg/dia 10% 4,3 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de fumo 100 kg/dia 5% 5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de produtos 

alimentícios 

250 kg/dia 5% 12,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Fonte: o autor 

 Os resíduos sólidos industriais de Antonina são coletados pela prefeitura 

municipal junto com a coleta convencional e encaminhado ao aterro sanitário operado na 

forma de consórcio com o município de Morretes/PR. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE ANTONINA 

 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes 

instrumentos legais:  

1. Lei nº 20/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Antonina/PR; 

2. Lei nº 22/2008, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do solo municipal de 

Antonina/PR;  

3. Lei nº 25/2008, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Antonina/PR; 

4. Lei nº 26/2008, que institui o Código de Posturas do município de Antonina/PR;   

5. Lei nº 35/2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Antonina/PR; 

6. Lei Orgânica do município de Antonina/PR, de 5 de abril de 1990. 
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3.3.1 Lei nº 20/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Antonina/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art.. 3º -- São objetivos básicos do Plano Diretor Municipal: 

I - A preservação do meio ambiente, através da preservação dos recursos naturais 

e da proteção do patrimônio histórico artístico, cultural, urbanístico e paisagístico; 

VI - A promoção do desenvolvimento sustentável municipal. 

Art. 4º - As ações institucionais e executivas previstas por meio de implantação do plano 

deverão atender aos seguintes objetivos gerais: 

VII - Impedir a ocupação antrópica de locais inadequados que possam colocar 

em risco os recursos naturais e os próprios ocupantes, objetivando-se garantir o 

equilíbrio ambiental e paisagístico do Município 

Art. 9º - O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal a preferência na 

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, sempre que 

necessitar de áreas para: 

VI - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

VII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Art..13 -3A operação urbana consorciada envolve intervenções como: 

VI - Proteção ambiental; 

Art..20 - O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área 

e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

VII - Poluição sonora e atmosférica; 

VIII - Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Art..21 - A concessão de alvarás para a localização e funcionamento de qualquer 

atividade de natureza perigosa, incômoda ou nociva, de acordo com a Lei de Zoneamento 

e Uso e Ocupação do Solo Municipal, dependerá de licença ambiental expedida pelos 

órgãos estaduais e/ ou federais competentes e/ou Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

Art. 22 - A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio 

de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

Art. 25 - A função social da propriedade deverá atender aos princípios do ordenamento 

territorial do Município com o objetivo de assegurar: 
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VII - A qualificação da paisagem urbana e natural e a preservação do patrimônio 

ambiental; 

VIII - A conservação e a recuperação dos potenciais hídricos do Município, em 

especial os mananciais de abastecimento de água potável e os mangues; 

X - A recuperação de áreas degradadas ou deterioradas, visando a melhor 

qualidade de vida para a população, através da qualificação e da melhoria das condições 

ambientais e de habitabilidade. 

Art. 34 - São princípios e diretrizes básicas da política de habitação, uso e ocupação do 

solo, a partir da data de aprovação da presente Lei: 

IV - Coibir a implantação de loteamentos e estabelecimentos industriais 

desprovidos de solução quanto às infraestruturas necessárias; 

V - Expedir diretrizes de parcelamento do solo adequadas tecnicamente ao relevo, 

ao tipo de solo existente e às exigências ambientais pertinentes; 

XII - Exigir os estudos ambientais e os Relatórios de Impacto sobre o Meio 

Ambiente (RIMA’s) consoante com a legislação em vigor; 

XIII - Promover continuamente a educação ambiental para a população; 

XIV - Preservar e recuperar o meio ambiente, especialmente as áreas verdes, os 

fundos de vales, as bacias hidrográficas e as reservas florestais existentes. 

 

3.3.2 Lei nº 20/2008, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do solo 

municipal de Antonina/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 2º -- A presente lei tem como principais objetivos: 

VIII - ordenar a instalação de indústrias e serviços de grande porte em 

compatibilidade com o sistema viário, com a ocupação urbana consolidada e com as 

áreas de preservação ambiental; 

Art. 4º -- As edificações de qualquer natureza, obras, empreendimentos, urbanização, 

parcelamentos, serviços públicos ou particulares, de iniciativa ou a cargo de quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas, ficam sujeitos às diretrizes e critérios estabelecidos nesta 

Lei. 

§ 3º Fica sujeito às diretrizes e critérios estabelecidos nesta Lei a liberação, por parte 

da Prefeitura Municipal, do Alvará de Localização e Funcionamento dos 
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estabelecimentos das atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços que 

venham a funcionar no Município, a partir de reformas ou novas construções. 

§ 4º No caso da abertura de estabelecimento industrial, comercial e de prestação de 

serviços em edificações concluídas anteriormente à data de aprovação desta Lei, o 

interessado deve solicitar consulta prévia à Prefeitura Municipal, ficando sujeito à 

fiscalização sobre as condições de salubridade e segurança da obra dependendo do tipo 

de atividade a ser implantada no local. 

Art..8º -- Os usos do solo são classificados quanto à sua natureza e finalidade, 

subdividindo-se em tipos diferenciados, conforme abaixo discriminado: 

IV - industrial - atividade pela qual se transforma matéria-prima em bens de 

produção ou consumo; 

Art. 10 --As atividades constantes das categorias de uso institucional e comunitário, 

comercial e de serviços e industrial, para efeito de aplicação desta lei classificam-se: 

II - Atividades industriais, quanto ao porte: 

a) pequeno porte - área de construção até 360,00m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados); 

b) médio porte - área de construção entre 360,01m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados e um centímetro) e 500,00m² (quinhentos metros quadrados); 

c) grande porte - área de construção igual ou superior a 500,01m² (quinhentos metros 

quadrados e um centímetro). 

III - Atividades industriais, comunitárias e comerciais e de serviço, quanto à 

natureza: 

a) adequadas - as que são compatíveis com a finalidade urbanística da zona ou setor e 

que não sejam perigosas, incômodas ou nocivas; 

b) incômodas - as que possam produzir ruídos, trepidações, poeiras, conturbações 

relevantes no tráfego que possam causar incômodos à vizinhança; 

c) perigosas - as que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, produção 

de gases, poeiras, exalações e detritos danosos à saúde ou que, eventualmente, possam 

pôr em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas; 

d) nocivas - as que impliquem na manipulação de ingredientes, matérias-primas ou 

processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos líquidos ou gasosos possam poluir 

a atmosfera, cursos d`água e solo. 

Art. 11 - Serão considerados como empreendimentos de impacto, aqueles que por seu 

uso, porte ou natureza, possam causar impacto ou alteração no ambiente natural ou 
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construído, sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestrutura básica, sendo 

que os mesmos exigem necessariamente avaliação e aval do Conselho de 

Desenvolvimento Municipal, além da análise e aprovação de órgãos estaduais e federais 

competentes. 

Art. 13 - De acordo com seu uso, porte e natureza, em cada zona ou área as atividades 

urbanas serão consideradas como: 

§ 1º adequadas - compreendem as atividades que se enquadram nos padrões urbanísticos 

determinados para uma zona ou área; 

§ 2º toleradas - compreendem atividades que podem ser admitidas em localidades, 

macrozonas, setores ou zonas, sendo que seu grau de adequação aos mesmos dependerá 

obrigatoriamente da elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e da análise 

específica e aval por parte do Conselho de Desenvolvimento Municipal e Secretaria 

Municipal de Obras e Planejamento; 

§ 3º proibidas - compreendem as atividades que, por seu uso, porte ou natureza, são 

nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da 

localidade, macrozona, setor ou zona correspondente. 

I - As atividades toleradas serão apreciadas obrigatoriamente pelo Conselho de 

Desenvolvimento Municipal e Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, que, 

quando for o caso, poderá indicar parâmetros de ocupação mais restritivos que aqueles 

estabelecidos nesta lei, em especial quanto a: 

a) adequação à localidade, macrozona, setor ou zona onde será implantada a atividade; 

b) ocorrência de conflitos quando da implantação da atividade, do ponto de vista de 

prejuízos à segurança, sossego e saúde dos habitantes vizinhos, ao meio ambiente e ao 

sistema viário. 

§ 4º A permissão e expedição de alvarás para a localização de qualquer atividade de 

natureza perigosa, incômoda ou nociva dependerá de licença ambiental expedida pelos 

órgãos estaduais e/ ou federais competentes e/ou Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

Art. 17 - O território rural de Antonina fica subdividido conforme o Mapa de 

Macrozoneamento Municipal parte integrante desta Lei, Anexo VII, de acordo com as 

referidas nomenclaturas. 

§ 11 A aprovação de estabelecimentos industriais ou de serviços de médio e grande 

portes dependem obrigatoriamente da existência de coleta, tratamento e destinação final 

dos efluentes gerados, de acordo com a normas técnicas vigentes; 
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§ 12 A aprovação de estabelecimentos industriais e de serviços de médio e grande portes 

deverão ser submetidos à avaliação do órgão ambiental municipal ou demais órgãos 

competentes, no que couber. 

Art. 25 - O território urbano do Município de Antonina fica subdividido conforme o Mapa 

de Zoneamento Urbano, parte integrante desta Lei, de acordo com as referidas 

nomenclaturas. 

§ 5º A aprovação de estabelecimentos industriais ou de serviços de médio e grande portes 

depende obrigatoriamente da existência de coleta, tratamento e destinação final dos 

efluentes gerados. 

§ 6º A aprovação de estabelecimentos industriais e de serviços de médio e grande portes 

deverão ser submetidas à avaliação do órgão ambiental municipal e/ou estadual 

competente. 

§ 7º Os usos referidos nos § 5º e 6º somente poderão ser permitidos nos locais onde a 

caixa da via seguir o determinado pela Lei do Sistema Viário, salvo as vias situadas em 

áreas já consolidadas, em que as vias poderão ser mais estreitas do que o especificado, 

devendo sofrer as intervenções necessárias de adequação. 

Art. 32 - Zona Industrial (ZI) - corresponde às áreas lindeiras a PR-408 no início do 

território urbano, sendo região de relevo plano, fácil acesso viário, infraestrutura 

energética instalada, presença de estabelecimentos industriais e baixa densidade de 

ocupação. 

Parágrafo Único - Esta Zona deve manter sua vocação de área industrial de baixo 

impacto ambiental e paisagístico. 

 

3.3.3 Lei nº 25/2008, que dispõe sobre o Código de Obras do município de 

Antonina/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 1º - Toda e qualquer construção, reforma e ampliação de edifícios, efetuada por 

particulares ou entidade pública, a qualquer título, é regulada pela presente Lei, 

obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria. 

Parágrafo Único - Esta Lei complementa, sem substituir, as exigências de caráter 

urbanístico estabelecidas por legislação específica municipal que regule o uso e 

ocupação do solo e as características fixadas para a paisagem urbana. 
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Art. 3º - Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre os territórios do 

Município, serão executadas, obrigatoriamente, mediante licença ou Alvará de 

Construção prévio, expedidos pela Prefeitura Municipal, obedecidas às normas desta 

Lei, da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal e das Leis Estaduais e 

Federais aplicáveis. 

Art. 4º - São obras e serviços sujeitos à mera Licença da Prefeitura Municipal e isentos 

perante a Prefeitura de responsável técnico habilitado e de taxas de Alvará de 

Construção, além dos emolumentos relativos ao cadastramento e à expedição da própria 

Licença: 

I - construções permanentes não destinadas a usos habitacionais, industriais e 

comerciais, desde que não ultrapassem a 20m² (vinte metros quadrados) de área coberta 

e não estejam acopladas a edificações com área maior do que esse limite; 

II - construções provisórias, destinadas à guarda ou ao depósito de materiais e 

ferramentas ou tapumes, durante a execução de obras ou serviços de extração ou 

construção, dentro dos padrões regulamentares para esses casos, com prazos pré-fixados 

para a sua demolição; 

III - construção de muros, cercas e grades, até a altura de 1,80 m (um metro e 

oitenta centímetros), e de alinhamento até a altura de 0,60 m (sessenta centímetros) 

quando maciços e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) quando vazados, podendo nas 

divisas não lindeiras as vias públicas serem construídas de elementos maciços; 

IV - construções rurais, situadas nas zonas rurais do Município, assim definidas 

na lei do zoneamento, desde que com área coberta de até 60 m² (sessenta metros 

quadrados) se executadas em alvenaria, ou de até 80 m² (oitenta metros quadrados) se 

executados em madeira, ou de até 200 m² (duzentos metros quadrados) se executados 

sem vedação lateral ou com telas de ventilação nas paredes externas principais; 

V - obras de reforma de fachadas comerciais e industriais, desde que situadas 

fora das margens de rios ou, ainda, em locais de circulação turística, desde que não 

ultrapassem quarenta centímetros do alinhamento do terreno, sobre o passeio ou 

logradouro público, ou a projeção de 2 (dois) metros quando se tratarem de toldos, 

devendo guardar uma altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de 

qualquer ponto do passeio, em ambos os casos, devendo ser apresentado um desenho 

técnico do aspecto pretendido, o qual estará sujeito a pedido de alteração pela Secretaria 

de Obras e Planejamento,; 
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VI - obras de subdivisão e de decoração interna de ambientes, no interior de 

edificações, desde que realizadas com divisórias leves e desmontáveis e que garantam a 

aeração e a iluminação de todos os compartimentos de permanência prolongada dos 

usuários, a critério da Prefeitura, que examinará o desenho de subdivisão previamente 

à emissão da licença; 

a) desde que não haja a supressão de paredes internas ou mudanças na edificação que 

entrem em desconformidade com o projeto aprovado nos órgãos responsáveis, sobe pena 

de indenização por alteração sem carta anuência do autor da obra. 

VII - construção de moradia de baixo custo, em terreno de posse legal ou de 

propriedade do próprio interessado, quando executada dentro de projeto-padrão 

fornecido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, submetendo-se à fiscalização 

do responsável técnico indicado pelo mesmo e não ultrapassando a 50 m² (cinquenta 

metros quadrados) de área coberta; 

VIII - obras de pavimentação, paisagismo e manutenção em vias locais, assim 

definidas na Lei do Sistema Viário, desde que não interfiram nos sistemas de água, 

esgotos, escoamento pluvial, energia, iluminação pública, telecomunicações, coleta de 

lixo e circulação eventual de pessoas, veículos e, desde que, com desenho aprovado 

previamente no órgão competente da Prefeitura Municipal, ou seja, o Departamento de 

Planejamento, o qual se responsabilizará por sua fiscalização; 

IX - demolições que, a critério da Prefeitura, através do Departamento de 

Planejamento, não se enquadrem nos demais Artigos e capítulos desta Lei. 

Art. 106 - Toda edificação, independente de sua destinação, deverá ter abrigo ou 

depósito em local desimpedido e de fácil acesso, com capacidade adequada e suficiente 

para acomodar os diferentes componentes de resíduos sólidos, obedecendo às normas 

estabelecidas pela autoridade competente. 

§ 1º - É proibida a instalação de tubo de queda para coleta de resíduos sólidos urbanos 

nos edifícios comerciais ou residenciais. 

§ 2º - É proibida a utilização de tubos de queda existentes para a coleta de lixo em 

edifícios comerciais e residenciais, os quais deverão ser interditados e lacrados. 

§ 3º - Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos serão adotadas medidas 

especiais para sua remoção, obedecendo as normas estabelecidas pela Administração 

Municipal, nos termos de regulamentação específica. 

§ 4º - É proibida a instalação de incineradores de resíduos sólidos em edificações 

residenciais, comerciais e de prestação de serviços. 
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§ 5º - Os compartimentos destinados à incineração de resíduos hospitalares e congêneres 

deverão obedecer normas específicas, estabelecidas pelo órgão competente, para a sua 

construção e operação. 

Art. 292 - As edificações para atividades de saúde - destinadas à prestação de assistência 

médico-sanitária e odontológica - conforme suas características e finalidade classificam-

se: 

I - posto de saúde; 

II - centro de saúde; 

III - ambulatório geral; 

IV - clínica sem internamento; 

V - clínica com internamento; 

VI - consultório; 

VII - laboratório de análises clínicas, laboratório de produtos farmacêuticos e 

banco de sangue; 

VIII - hospitais. 

Art. 337 - As edificações ou as instalações destinadas ao alojamento, adestramento e 

tratamento de animais, conforme suas características e finalidades classificam-se em: 

I - consultórios, clínicas e hospitais de animais. 

 

3.3.4 Lei nº 26/2008, que institui o Código de Posturas do município de Antonina/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 40 - Para preservar, de maneira geral, a higiene pública, fica proibido: 

I - transportar qualquer tipo de material sólido ou liquefeito, sem as precauções 

necessárias, causando o comprometimento da higiene das vias públicas; 

II - queimar lixo ou quaisquer objetos em quantidade que venham, por fumaça ou 

odor, molestar vizinhos ou transeuntes, mesmo que esta queima se realize em suas 

próprias propriedades; 

III - aterrar vias públicas, com detritos e resíduos de qualquer espécie; 

IV - fazer a retirada de materiais e entulhos provenientes de construção ou 

demolição de prédios, sem o uso de instrumentos adequados, tais como canaletas e telas 

de proteção, ou outros que evitem a queda dos referidos materiais nos logradouros e vias 

públicas; 
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Art. 41 - É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem edificação, várzeas, valas, 

bueiros e sarjetas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, fragmentos 

pontiagudos ou qualquer material que possa ocasionar incomodo à população ou 

prejudicar a estética da cidade, bem como queimar, dentro do perímetro urbano, 

qualquer substancia que possa viciar ou corromper a atmosfera. 

Art. 42 - A instalação de indústrias incômodas, nocivas ou perigosas - de acordo com a 

Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Municipal - devem, obrigatoriamente, 

apresentar estudo de impacto ambiental e de vizinhança à Prefeitura Municipal. 

Art. 64 - O lixo a ser recolhido deverá ser embalado e acondicionado em invólucros 

apropriados, para serem removidos pelo serviço de limpeza pública. 

I - Não serão considerados como resíduo sólido urbano os resíduos das fábricas 

e oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de demolições, 

as matérias excrementícias de cocheiras e estábulos, as palhas e outros resíduos das 

casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos, que serão removidos à custa daquele 

que der causa. 

II - Os resíduos referidos no parágrafo anterior deverão ser removidos para lugar 

determinado pelo Município. 

Art. 214 - Todo estabelecimento com atividades comerciais, industriais e de prestação 

de serviços, localizados em áreas particulares ou públicas somente poderão funcionar 

com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pelo órgão competente 

da Prefeitura, os quais devem especificar, com clareza o ramo do comércio ou da 

indústria ou o tipo de serviço a ser prestado e o local em que o requerente pretende 

exercer a sua atividade. 

I - Incluem-se no caput deste artigo os órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, bem como as respectivas autarquias e fundações. 

II - Os eventos de interesse particular também estão obrigados ao licenciamento 

por meio de alvará de localização e funcionamento, nos termos desta Lei e sua 

regulamentação. 

III- Entende-se por localização o estabelecimento da atividade no endereço 

oficial emitido pela administração pública. 

Art. 222 - Não será concedido o alvará de localização e funcionamento dentro do 

perímetro urbano, aos estabelecimentos industriais, que pela natureza dos seus produtos, 

pelas matérias primas utilizadas, pelos combustíveis empregados ou que por qualquer 

motivo possam prejudicar a saúde pública e a obstrução do tráfego. Para estas situações 
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é obrigatório o licenciamento ambiental junto ao Instituto Ambiental do Paraná, além da 

licença municipal. 

 

3.3.5 Lei nº 35/2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de 

Antonina/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 148 - Todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial, prestadores de 

serviços, agropecuária e demais atividades, não poderão localizar-se no Município de 

Antonina, sem o prévio exame e fiscalização das condições de localização concernentes 

à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, ao exercício de atividades 

dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou 

o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, bem como para garantir 

o cumprimento da legislação urbanística. 

Art. 149 - A concessão ou permissão de toda e qualquer licença tem validade somente 

para o exercício em que foi concedida, ficando sujeita a fiscalização para o exercício 

seguinte, através do serviço de fiscalização de regular funcionamento. 

Parágrafo Único - Será exigida a renovação da licença, sempre que ocorrer mudança 

de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou 

transferência de local. 

Art. 167 - Todo e qualquer estabelecimento, comercial, industrial, prestadores de 

serviços, agropecuária e demais atividades, estabelecidos no Município de Antonina, 

estão sujeitos a vistorias do serviço de fiscalização, das condições de higiene, segurança, 

à saúde, da ordem e dos costumes e do regular funcionamento conforme concessão 

inicial. 

Art. 168 - Toda vistoria e fiscalização realizada será caracterizada como reformulação 

do alvará de licença inicialmente concedido como taxa de licença para localização e 

funcionamento. 

Art. 169 - A Prefeitura do Município de Antonina promoverá diligência, anualmente ou 

quando julgar necessário, com finalidade de verificar se os estabelecimentos ou locais 

de atividades mantém as necessárias condições concernentes à segurança, à higiene, à 

saúde, à ordem e aos costumes. 
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Art. 180 - A taxa de licença para execução de obras particulares tem como fato gerador 

a atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento das 

exigências da administração a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, que 

pretenda realizar obras particulares de construção civil, de qualquer espécie, inclusive 

reconstrução, reformas e demolição, bem como executar arruamentos e loteamentos em 

terrenos particulares ou não. 

Art. 181 - É contribuinte da taxa a pessoa física ou jurídica, interessada na realização 

das obras sujeitas ao licenciamento ou a fiscalização da Prefeitura do Município de 

Antonina. 

Art. 182 - No ato da solicitação da licença em forma de alvará, o contribuinte deverá 

fornecer à Secretaria Municipal de Finanças, todos os elementos necessários à perfeita 

inscrição no Cadastro Fiscal Municipal. 

Art. 227 - Os serviços decorrentes da utilização da limpeza pública e da coleta de lixo 

específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição do sujeito passivo, são os 

seguintes: 

I - limpeza de galerias pluviais, bocas-de-lobo bueiros e irrigações; 

II - varrição, a lavagem e a capinação de vias e logradouros públicos; 

III - coleta e remoção de destino final de resíduos sólidos. 

§ 1º - O fato gerador das taxas constantes do presente artigo é a efetiva prestação do 

serviço ou a sua colocação a disposição do sujeito passivo. 

§ 2º - Entende-se como remoção de resíduos sólidos, a coleta de resíduos ou lixo, 

decorrentes de varrição e limpeza das residências e dos ambientes de trabalho dos 

estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e industriais, que possam ser 

acondicionados em recipientes próprios para aquele fim. 

§ 3º - É excluído da remoção de lixo domiciliar os resíduos produzidos pelos 

estabelecimentos comerciais, residenciais, prestadores de serviços ou industriais que não 

possam ser acondicionados nos recipientes próprios para a coleta, ou que pela sua 

natureza deva ser dada destinação específica, por razão de saúde ou segurança públicas, 

inclusive os entulhos de construções ou demolições, os restos de árvores decorrentes do 

corte ou poda das mesmas. 

Art. 261 - Os demais serviços prestados ou permitidos pelo Município de Antonina, serão 

tratados como preço público ou tarifas, não havendo necessidade do atendimento do 

princípio da anualidade ou anterioridade, seus preços serão determinados por decreto 

do executivo municipal, entre eles serão tratados como preço público: 
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XII - serviço de retirada de entulhos ou lixo; serviços de construção, reparos ou 

manutenção de calçadas; 

Art. 430 - O cadastro fiscal do Município compreende: 

I - cadastro imobiliário; 

II - cadastro das atividades econômicas; 

III - cadastro rural; 

§ 2º - O cadastro das atividades econômicas compreende os estabelecimentos de 

produção, inclusive agropecuária, agropastoril, indústria, comércio e prestação de 

serviços qualquer que sejam, existentes no Município de Antonina. 

 

3.3.6 Lei Orgânica do município de Antonina/PR, de 5 de abril de 1990 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 8º - Compete ao Município: 

XVIII - prover a limpeza dos logradouros públicos, o transporte e o destino 

diferenciado do lixo domiciliar e do lixo hospitalar, de outros resíduos de qualquer 

natureza, bem como, proibir em seu território o depósito do lixo de outros municípios; 

XXVI - quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços: 

a) conceder ou renovar a licença para sua abertura e funcionamento; 

b) revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à 

higiene, ao bem estar, à recuperação, ao sossego público e aos bons costumes; 

c) promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou depois da revogação 

desta. 

Art. 9º - É de competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

Art. 10 - Compete ao Município, obedecidas as normas Federais e Estaduais pertinentes: 

V - dispor, mediante suplementação da legislação Federal e Estadual, 

especialmente sobre: 

f) a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e a garantia de qualidade de vida; 

Art. 51 - Cabe a Câmara Municipal com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias 

de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: 
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I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a 

estadual, notadamente no que diz respeito: 

e) à proteção, ao meio ambiente e ao combate à poluição; 

f) ao incentivo à indústria e ao comércio; 

g) à criação de distritos industriais; 

XII - plano diretor; 

XIV - ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; 

Art. 74 - São objetos de leis complementares as seguintes matérias: 

I - Código Tributário Municipal; 

II - Código de Obras ou de Edificações; 

III - Código de Posturas; 

IV - Código de Zoneamento; 

V - Código de Parcelamento do Solo; 

VI - Plano Diretor.  

Art. 141- A concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com a 

autorização legislativa e mediante contrato, precedido de licitação, aqueles que 

contratadas antes da vigência desta lei, cujos serviços continuem a serem prestados, 

deverão ser referendadas pela Câmara Municipal. 

§ 1º - Serão nelas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como qualquer 

autorização para a exploração de serviço público, feitas em acordo com o estabelecido 

neste artigo. 

§ 2º - Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e 

a Fiscalização da Administração Municipal, cabendo ao Prefeito Municipal aprovar as 

tarifas respectivas. 

Art. 145 - O Município poderá revogar a concessão ou permissão dos serviços que forem 

executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles 

que se revelam manifestamente insatisfatórios para o atendimento a usuários. 

Art. 148 - O Município poderá consorciar-se com outros municípios para a realização 

de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. 

Parágrafo Único - O Município deverá propiciar meios para criação, nos consórcios, de 

órgão consultivo por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. 

Art. 160 - O plano diretor disporá, além de outros sobre: 
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III - critério de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo 

áreas destinadas a moradias populares, com facilidades de acesso aos locais de trabalho, 

serviços e lazer; 

IV - proteção ambiental; 

V - ordenação de usos, atividades e funções de interesses zonal; 

§ 1º - O controle do uso e ocupação do solo urbano, implica dentre outras, nas seguintes 

medidas; 

I - regulamentação do zoneamento; 

II - especificação dos usos do solo; 

III - aprovação ou restrições dos loteamentos; 

IV - controle das construções urbanas; 

V - proteção estética da cidade; 

VI- preservação paisagística, monumental, histórica e cultural da cidade; 

VII - controle da poluição. 

§ 2º - A promulgação do Plano Diretor se fará por Lei Municipal específica, aprovada, 

por maioria de dois terços dos votos dos membros da Câmara Municipal, em duas 

votações, intervaladas de dez dias. 

Art. 187 - O meio ambiente é bem comum de uso do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, devendo estar sempre ecologicamente equilibrado, cabendo ao Município o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações, assegurando-se a 

proteção dos ecossistemas e uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1º - O uso do meio ambiente está subordinado a manutenção da qualidade e quantidade 

de água, de maneira compatível com seu uso. 

§ 2º - O Poder Executivo Municipal, decretará, as áreas de proteção ambiental para os 

mananciais de abastecimento e estabelecerá o Plano de Manejo dessas áreas até dois 

anos da promulgação desta Lei Orgânica. 

§ 3º - É dever do Município cumprir e fazer cumprir os preceitos e normas enumeradas 

no § 1º, do art. 207 da Constituição Estadual, bem como criar através de lei, o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente, de caráter consultivos e deliberativo com participação 

popular. 

§ 4º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas e sanções penais ou administrativas, 

independentes da obrigação de reparar os danos causados. 
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§ 5º - As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades poluidores terão, definidas 

em lei Municipal as responsabilidades e as medidas a serem adotadas com os resíduos 

por elas produzidos, e obrigadas, sob pena de suspensão do licenciamento, a cumprir as 

diretrizes estabelecidas pelo órgão competente, na forma da lei. 

Art. 188 - O Município, juntamente com o Estado, instituirá, com a participação popular, 

programa de saneamento urbano e rural, com o objetivo de promover a defesa da saúde 

pública, respeitada a capacidade de suporte do meio ambiente aos impostos causados. 

§ 1º - O Programa de que trata este Art. será regulamentado através da Lei Municipal 

no sentido de garantir à maior parcela de população, o abastecimento de água tratada, 

a coleta, o tratamento e a disposição final de esgotos sanitários e resíduos bem como nos 

serviços de drenagem de águas pluviais e a proteção de mananciais potáveis. 

§ 2º - Ao Poder Público cabe: 

I - ampliar progressivamente sua responsabilidade pela prestação de serviços de 

saneamento básico através da: 

a) execução de programas de saneamento em áreas de população de baixa renda, com 

medidas de custo reduzido para instalação de água e instalação de esgoto sanitário. 

b) execução de programas de educação sanitária, nas escolas, entidades assistenciais e 

associações de bairro. 

§ 3º - A prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão 

prestados exclusivamente pelo Poder Público Municipal, podendo este autorizar sua 

concessão para os Poderes Públicos Estadual ou Federal, mediante autorização 

legislativa, ficando proibida a privatização, concessão, subconcessão ou permissão 

privada, ou ainda quaisquer tipos de terceirização deste serviço, no âmbito do Município 

de Antonina. 

Art. 189 - É de competência comum do Estado e do Município implantar o programa de 

saneamento referido no artigo anterior, cujas premissas básicas serão respeitadas 

quando da elaboração do Plano Diretor da Cidade. 

Parágrafo Único - O saneamento básico será disciplinado por lei, que estabelecerá os 

critérios a serem adotados. 
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4 O MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA/PR 

 

 

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Guaraqueçaba/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção 

civil e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes secretarias e 

órgãos públicos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, 

Secretaria de Planejamento e Projetos, Secretaria de Transportes e Obras, Secretaria de 

Finanças e Secretaria de Administração. Na sequência apresenta-se a descrição das 

principais características do município de Guaraqueçaba/PR, dos resíduos selecionados 

nesta pesquisa e dos instrumentos de gestão disponíveis no município com relação a esses 

resíduos. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA/PR 

 

 

O topônimo é de origem indígena e significa: guirá: a ave, a garça. quiaba: o sítio 

do seu pouso, o local dos seus ninhos. Em tupi-guarani, Guaraqueçaba significa “lugar 

do guará”, uma ave de cor bem avermelhada, que era abundante na região, mas hoje, 

quase em extinção (GUARAQUEÇABA, 2014). 

Até a primeira metade do século XVI, os únicos habitantes da região eram os 

grupos indígenas, que se distribuíam pelos estuários e baías do litoral paranaense, 

principalmente às margens da baía de Paranaguá. Inicialmente, a região era habitada por 

tupiniquins, tendo, mais ao sul do litoral paranaense e norte catarinense, a frequente 

presença de índios carijós, hábeis em descer do planalto à planície litorânea pelo caminho 

de Peabiru e seus ramais. Esse antigo caminho indígena ligava o Império Inca localizado 

nas cordilheiras dos Andes ao litoral paulista, com ramificações para o litoral paranaense 

e catarinense. Por meio dessas ramificações, as nações indígenas nômades iam do litoral 

para o planalto e vice-versa (HISTÓRIA DE GUARAQUEÇABA, 2013).  

No começo do século XVI, os carijós pertencentes ao tronco Tupi-Guarani, 

ocupavam toda a costa sul do Brasil, desde a barra de Cananéia até o Rio Grande do Sul. 

Registros históricos estimam que havia de 6 a 8 mil Carijós no litoral paranaense 
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desenvolvendo atividades de lavoura e pesca. No litoral, as atividades cotidianas incluíam 

a caça, a pesca, coleta de ostras, mexilhões, bacucus, caranguejos, etc. Prova da presença 

desses povos antigos, são os vestígios deixados, chamados de sambaquis (depósito natural 

de cascas de ostras e outras conchas) encontrados ora na costa, ora em lagoas ou rios. Em 

Guaraqueçaba, ainda se encontram vários sambaquis em bom estado de conservação 

(GUARAQUEÇABA, 2014). 

Com o descobrimento do Brasil, pelos portugueses, em 22 de Abril de 1500, e a 

fundação da colônia de São Vicente, em 1532, no litoral paulista, partiram as primeiras 

expedições de exploração ao complexo estuarino de Cananéia, Iguape e Paranaguá. A 

história refere-se à presença, em 1545, de colonos lusos estabelecidos em Superagüi e, 

entre 1550 a 1560, na Ilha da Cotinga. No dia 18 de Novembro de 1547, ao tentar 

esconder-se de uma tempestade, o navegador alemão, Hans Staden, se abriga no canal do 

Superagüi, onde encontrou ali índios tupiniquins e dois portugueses náufragos. Esse 

navegador descreveu o que viu: índios usando peles de animais ferozes para se proteger 

do frio. Seu relato de viagem, do ano de 1556, apresenta a primeira carta da baía de 

Paranaguá (HISTÓRIA DE GUARAQUEÇABA, 2013).  

Posteriormente, na intenção de capturar índios para escravizá-los, portugueses, 

vindos do litoral paulista, chegaram à Baía de Guaraqueçaba e ali descobriram ouro nos 

rios Ribeira, Açungüi e Serra Negra; fixaram-se na região, iniciando assim, as atividades 

de mineração no Brasil. 

Em 1614, Diogo de Unhatte, tabelião da ouvidoria de São Vicente, obteve, de Pero 

Cubas, a sesmaria, denominada Paranaguá, localizada entre os rios Ararapira e Superagüi 

– atual município de Guaraqueçaba. Povoamento mais efetivo, pelos europeus, se deu no 

século XVII, através da atuação do capitão-mor, Gabriel de Lara. Outro grupo de 

portugueses, os chamados bandeirantes, vindo de São Paulo, instalou-se às margens dos 

rios da baía de Guaraqueçaba. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, nesse mesmo 

século, encerra-se o ciclo de mineração nessa região e as comunidades se mantiveram por 

meio da agricultura de subsistência. A população foi crescendo e o cultivo e comércio de 

arroz, cana-de-açúcar, aipim, banana, café, milho e feijão se intensificaram (HISTÓRIA 

DE GUARAQUEÇABA, 2013). 

No século XVIII, fazendas de comercialização de produtos agrícolas e madeira 

cresceram com o trabalho escravo, inclusive, os produtos eram exportados para a 

Argentina e o Paraguai, sendo transportados, pelo rio, em canoas e pequenas 

embarcações, até o porto de Guaraqueçaba ou Paranaguá, onde eram comercializados. 
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Nesse período, a região sofreu a influência cultural de europeus e africanos. 

Em 1838, Cypriano Custódio de Araujo e Jorge Fernandes Corrêa, antigos proprietários 

de terras, construíram a Capela do Bom Jesus dos Perdões, na encosta do Morro 

Quitumbê. Em torno da capela surgiram habitações e, em pouco tempo, a povoação 

nascente ganha direito e privilégios. Elevado à freguesia em 1854, mas somente gozando 

do predicamento de Vila, no ano de 1880.  Em 1938, a Vila foi extinta e anexada como 

Distrito ao Município de Paranaguá. Voltou a figurar como município autônomo, em 

1947.  Em meados do século XIX, quando o Paraná elevou-se a categoria de Estado, 

muitos imigrantes europeus, principalmente suíços, italianos e franceses, instalaram-se 

em Superagüi, onde desenvolveram agricultura com uso de canais de irrigação. 

Produziram arroz, uva para fabricação de vinho, café e mandioca. A vila de Guaraqueçaba 

progredia, no continente. As duas primeiras décadas do século XX foi o período da maior 

prosperidade em Guaraqueçaba, quando navios carregados de banana e madeira faziam 

linhas até Argentina e Paraguai. Nessa época, agricultores paulistas, em busca de terras 

férteis e baratas, criam as comunidades de Pedra Chata e Batuva (GUARAQUEÇABA, 

2014). 

Mas, a crise da economia capitalista, de amplitude mundial, ocorrida em 1929, 

causa reflexos também na região, causando dificuldades na economia agrícola, uma vez 

que era quase que totalmente voltada à exportação. Na década de 1940, alemães fugindo 

dos reflexos da 2ª guerra mundial, chegam a Serra Negra e Rio Bananal, instalando-se 

nessa região. As comunidades de Rio Verde e Rio Guaraqueçaba funcionavam como 

intermediárias à comercialização da banana, originária da comunidade do Batuva, rio 

acima (HISTÓRIA DE GUARAQUEÇABA, 2013). 

Nos anos 1950, instalaram-se as primeiras fábricas de palmito e muitos 

agricultores migraram para o corte de palmito, diminuindo assim, o uso de parcelas de 

terra para agricultura. Com a abertura da rodovia ligando Guaraqueçaba a Antonina, a 

PR-405 (denominada Rodovia Deputado Miguel Bufara, de acordo com a Lei Estadual 

7.198 de 13/09/1979) única via de acesso terrestre à região, um novo processo de 

ocupação foi iniciado. O governo federal liberou créditos subsidiados e reduziu impostos 

para quem quisesse cultivar café, palmito e criar búfalos. Assim, muitos abriram suas 

áreas, venderam as madeiras, introduziram o búfalo (que degradou as florestas de 

planície) e não produziram, nem manejaram o café e o palmito. Somente nos anos 1980 

reconheceu-se que o estímulo dado às atividades agrícolas convencionais sem 

fiscalização, acarretou a degradação e a acelerada descaracterização ambiental da região, 
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assim como o empobrecimento gradual da população que ali morava, secularmente 

(GUARAQUEÇABA, 2014). 

A partir de então, valorizou-se a região de Guaraqueçaba, procurando resguardá-

la do uso indiscriminado e intensivo, criando-se algumas Unidades de Conservação, na 

intenção de disciplinar e orientar as atividades e valorizar o patrimônio natural existente. 

Com quase 500 anos de colonização, Guaraqueçaba mostra uma mistura de hábitos e 

tradições de índios, portugueses, negros e europeus de diversas áreas (HISTÓRIA DE 

GUARAQUEÇABA, 2013).  

O município tem sua origem pelo desmembramento de Paranaguá, sendo sua data 

de instalação em 31 de outubro de 1947 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município é 11  

de março. Possui área territorial de 2.315,73 km², sendo a sede municipal distante 176,10 

km de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Além da sede municipal, Guaraqueçaba 

possui os distritos de Ararapira e Serra Negra, todos pertencentes à comarca de Antonina.  

Sua sede situa-se a 20 m de altitude com relação ao nível do mar. Possui limite territorial 

com os municípios de Campina Grande do Sul, Antonina e Paranaguá, conforme figura 

12 a seguir (IPARDES, 2015). 

 

 

Figura 12 – Localização de Guaraqueçaba/PR e seus municípios limítrofes 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

Possui população total de 7.871 habitantes (IBGE, 2010), sendo 5.188 na zona 

rural e 2.683 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 21 a seguir as mais importantes. 
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Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

 

4 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil 3 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 1 Classe I - Perigosos 

Quadro 21 - Principais atividades econômicas de Guaraqueçaba/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

No quadro 22 tem-se alguns indicadores sociais, econômicos e populacionais para 

melhor descrever o município de Guaraqueçaba. 

 

Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,4959 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda per capita R$ 307,80  

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 304,67 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. Considerou-se 

como renda domiciliar per capita a 

soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio, em reais, 

dividida pelo número de seus 

moradores. 

Densidade Demográfica 3,45 hab/km²  

Grau de Urbanização  34,09%  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  

 

0,587 anos O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e 

apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto 

e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,792anos 

IDHM - Educação  

 

0,434 anos 

IDHM - Renda  0,587 anos 

Classificação na unidade da federação  396  

Quadro 22 - Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Guaraqueçaba/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE GUARAQUEÇABA/PR 

 

 

4.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Guaraqueçaba possui 1 farmácia, 1 Centro de saúde/Unidade 

básica de saúde, 1 hospital geral e 11 postos de saúde (IPARDES, 2015; 

GUARAQUEÇABA, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 9 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 9 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Guaraqueçaba/PR 

Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média 

(kg/mês) 

Valor Unitário 

(R$/kg) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 8.012 131 17 22,93 3.003,83 389,81 

Out/14 7.988 117 11 22,93 2.682,81 252,23 

Fev/15 7.923 123 13 22,93 2.820,39 298,09 

(1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 

 

4.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 

financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 
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Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, 

está fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, 

mediante dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de 

construção registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não 

ocorra sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores.  

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Guaraqueçaba/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados da tabela 

10. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. Segundo 

informações obtidas junto ao Departamento de Tributação do município, a emissão de 

alvarás é muito esporádica, pois a população tem o hábito de construir sem a prévia 

autorização da prefeitura. Assim, deve-se acrescer 75% às áreas licenciadas em função 

das construções informais, índice bastante elevado mas que vem ao encontro do que fora 

informado na própria prefeitura. 
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Tabela 10 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Guaraqueçaba/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro 2014*. 

Mês Ano 

2012 

(m2) 

2013 

(m2) 

2014 

(m2) 

Janeiro 76,33 -x- -x- 

Fevereiro -x- 95,82 75,95 

Março 97,20 56,0 67,60 

Abril 45,28 96,55 -x- 

Maio 123,0 105,88 55,40 

Junho 435,0 75,0 -x- 

Julho 34,49 -x- 69,50 

Agosto 78,90 93,61 40,75 

Setembro 87,49 49,50 80,0 

Outubro 76,32 99,50 -x- 

Novembro -x- 113,70 78,40 

Dezembro 106,80 -x- 90,50 

TOTAL 1.160,81 785,56 558,10 

                             *Em alguns meses, não foram licenciadas nenhuma construção 

Fonte: o autor 

 

Assim, pode-se chegar à tabela 11 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 11 - Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas em Guaraqueçaba/PR 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  1.160,81 m2/ano 785,56 m2/ano 558,10 m2/ano 

Acréscimo de 75% para as 

construções informais 

 

2.031,41 m2/ano 

 

1.374,73 m2/ano 

 

976,68 m2/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m2 195,02 t/ano 131,97 t/ano 93,76 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 0,62 t/dia 0,42 t/dia 0,30 t/dia 

MÉDIA 0,45 t/dia 

Fonte: o autor 

 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Guaraqueçaba/PR não existem empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Quando existem obras em andamento, as próprias 

construtoras da cidade realizam o trabalho de coleta destes resíduos. Há que se destacar 

que aqui está se considerando apenas as obras de reformas, reparos e demolições, 

devendo, portanto, excluir os resíduos provenientes de construções novas. Em conversa 

com representantes das três construtoras que atuam na cidade, foram repassados valores 
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estimados de transporte de entulhos que são utilizados pelas próprias construtoras em 

aterros, obras de drenagem e reforços de terrenos. 

A pesquisa de campo para a obtenção desses valores foi realizada em dezembro 

de 2014. Os valores repassados pelas construtoras estão nas tabelas 12 e 13 a seguir. 

 

Tabela 12 – Transporte de resíduos da construção civil de reformas, reparos e demolições 

realizado por construtoras que atuam na cidade de Guaraqueçaba/PR 

Construtora 2012 2013 2014 TOTAL 

A 10 m3 12 m3 14 m3 36 m3 

B 15 m3 13 m3 12 m3 40 m3 

C 9 m3 14 m3 12 m3 35 m3 

TOTAL 34 m3 39 m3 38 m3 111 m3 

Fonte: o autor 

 

Tabela 13 – Média diária de RCC’s transportados por construtoras que atuam na cidade 

de Guaraqueçaba/PR 

Quantidade anual de 

resíduos da construção civil  

2012 2013 2014 

34 m3 39 m3 38 m3 

Quantidade mensal 2,83 m3/mês 3,25 m3/mês 3,17 m3/mês 

Quantidade diária* 0,11 m3/dia 0,13 m3/dia 0,12 m3/dia 

Quantidade diária** 0,15 t/dia 0,18 t/dia 0,16 t/dia 

Quantidade diária média  0,16 t/dia 

* Considerando 26 dias úteis por mês 

** Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Guaraqueçaba fazem 

regularmente a coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e 

áreas desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras e Planejamento a prefeitura de Guaraqueçaba possui um trator tipo 

Tobatta, que trabalha de segunda a sexta e realiza a coleta desses entulhos e descarta-os 

numa área própria para esse fim, juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos 

volumosos. A coleta de resíduos da construção civil é realizada sem custos para 

moradores e não existe classificação para pequenos, médios e grandes geradores.  

Devido às condições naturais da cidade, os resíduos de construção são 

praticamente inexistentes, pois são utilizados pelos próprios geradores, ou ainda, os 

mesmos são recolhidos pela prefeitura e utilizados para manutenção de estradas e no 

aterro de áreas alagadas (PLANO..., 2013). 
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As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 14 a 

seguir. As quantidades são aproximadas, ou seja, descartou-se os resíduos de poda e 

varrição que também são transportados por esse trator. 

 

Tabela 14 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Guaraqueçaba em 

descartes irregulares 

Prefeitura 2012 2013 2014 

Quantidade anual 45 m3/ano 53 m3/ano 49 m3/ano 

Quantidade diária* 0,14 m3/dia 0,17 m3/dia 0,16 m3/dia 

Quantidade diária** 0,19 t/dia 0,23 t/dia 0,22 t/dia 

Quantidade média diária  0,21 t/dia 

* Considerando 12 meses e 26 dias úteis por mês 

** Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 
 

 Assim, apresenta-se na tabela 15 a seguir a estimativa de geração de resíduos da 

construção civil para o município de Guaraqueçaba/PR 

 

Tabela 15 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Guaraqueçaba/PR 

Base de dados Alvarás Construtoras Prefeitura TOTAL 

2012 0,62 t/dia 0,15 t/dia 0,19 t/dia 0,96 

2013 0,42 t/dia 0,18 t/dia 0,23 t/dia 0,83 

2014 0,30 t/dia 0,16 t/dia 0,22 t/dia 0,68 

MÉDIA 0,82 t/dia 

Fonte: o autor 

 

 

4.2.3 Resíduos Industriais 

 

O resíduo industrial pode ser de diversos tipos, de acordo com a atividade da 

indústria, sendo a fonte mais comum de resíduos perigosos. É muito variado o processo 

de produção industrial o que gera grande variedade de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos. Diferentes são as indústrias e também os processos por elas utilizados e assim 

os refeitos resultantes. Alguns podem ser reutilizados ou reaproveitados. Por outro lado, 

as que geram material químico são bem menos aproveitados por apresentarem maior grau 

de toxicidade, elevado custo para reaproveitamento (reciclagem), exigindo, às vezes, o 

uso de tecnologias avançadas para tal. No município de Guaraqueçaba, devido às leis 

ambientais, não é permitida instalação de atividades potencialmente poluidoras. Existem 

somente duas indústrias de beneficiamento de palmáceas, uma em área urbana e outra em 

área rural, porém as atividades desenvolvidas pelas mesmas não geram resíduos que 
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mereçam destinação final especial. A indústria localizada na área rural utiliza seus 

resíduos na própria produção como adubo orgânico; a localizada em área urbana, 

vende/doa seus resíduos para a produção de ração para bubalinos (PLANO..., 2013). 

 No município de Guaraqueçaba existem as seguintes indústrias, conforme quadro 

23 a seguir, que estão catalogadas em IPARDES (2015). 

 

Atividades 

Econômicas 

Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida 

e álcool etílico 

 

4 

Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e 

balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Quadro 23 – Atividades industriais de Guaraqueçaba/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, a seguinte 

indústria cadastrada em seu banco de dados, como destacado no quadro 24 a seguir. 

 

AGRO FLORESTAL SEPAC LTDA 

Nome fantasia: AGRO FLORESTAL SEPAC 

Endereço: Rod. Br 405, S/n Km 58 - Faz. Palmeira Real 

Bairro: Ipanema do Norte 

Município: Guaraqueçaba 

CEP: 83390-000 

Número de Funcionários: 100 

Data de Fundação: 22/12/05 

Produtos: Palmito Rodela, Palmito Tolete, Palmito Picado 

Setor de Atividade: 10.32-5-01 - Fabricação de conservas de palmito 

Quadro 24 – Indústrias do município de Guaraqueçaba/PR 
Fonte: FIEP (2015) 

 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às 4 indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 4 indústrias presentes no município de Guaraqueçaba, foi possível obter 

os resultados em 3 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados 

fornecidos pelas empresas, são apresentados na tabela 16 a seguir. 

Tabela 16 - Resíduos gerados por tipo de indústria 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 

alimentícios 

250 kg/dia 5% 12,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Fonte: o autor 
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 Os resíduos sólidos industriais de Guaraqueçaba são coletados pela prefeitura 

municipal junto com a coleta convencional e encaminhados ao aterro sanitário do 

município.  

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE GUARAQUEÇABA 

 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes  

instrumentos legais:  

1. Lei nº 01/2008, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município de Guaraqueçaba/PR; 

2. Lei nº 81/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Guaraqueçaba/PR. 

 

4.3.1 Lei nº 01/2008, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município de 

Guaraqueçaba/PR  

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

têm pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 5º Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, legislar e prover sobre 

tudo quanto respeito ao interesse local, suplementando a Legislação Federal e Estadual 

no que couber, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e 

garantir o bem-estar de seus habitantes, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as 

seguintes atribuições: 

IX - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle de uso, do parcelamento, e da ocupação do solo urbano, 

estabelecendo normas de edificações, de loteamento e arruamento; 

XI - cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação do 

lixo residencial, hospitalar, industrial e comercial e outros resíduos de qualquer 

natureza. 

Art. 6º É competência do Município, em comum com a União e com o Estado, observadas 

as normas de cooperação fixadas em lei complementar: 
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V - criar condições para a proteção ao meio ambiente urbano e rural e combater 

a poluição em qualquer de suas formas, observadas a legislação e ação fiscalizadora 

federal e estadual; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as atividades de controles ambientais das 

entidades civis ou organizações não governamentais em seu território; 

Art. 143 São instrumentos de implantação dos planos integrantes do processo de 

planejamento permanente do Município, devendo, obrigatoriamente, com estas guardar 

compatibilidade: 

I - a legislação do meio ambiente e o ordenamento do uso e ocupação do solo; 

II - o Código de Obras; 

III - o Código de Posturas Municipais; 

§ 1º A legislação de meio ambiente e ordenamento do uso e ocupação do solo disporá 

sobre as intervenções em geral, os empreendimentos de parcelamento, infra- estrutura e 

edificação, a localização e o exercício de atividades, consideradas, sempre, em relação 

ao sítio, aos ecossistemas e às estruturas de assentamento no território do Município. 

§ 2º O Código de Obras disporá sobre os aspectos de segurança, conforto e higiene das 

obras de infraestrutura, edificações e instalações, singularmente consideradas. 

§ 3º O Código de Posturas Municipais disporá sobre implementos visuais, o mobiliário 

urbano, a manutenção e uso dos logradouros e bens de uso comum do povo e dos próprios 

municipais, bem como sobre os procedimentos a serem observados, por parte da 

Administração, na manutenção, e no uso, por parte da população, dos serviços públicos 

locais. 

Art. 158 A política de desenvolvimento urbano executado pelo Poder Público Municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei federal, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, 

mediante a implementação dos seguintes objetivos gerais: 

IV - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. 

Art. 159 No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, 

o Município assegurará: 

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental. 
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XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

Art. 165 Será criado no âmbito do Município, o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Integrado Sustentável e do Meio Ambiente, que terá como objetivo a discussão e 

proposição de medidas que visem aprimorar a produção agrícola e pesqueira, 

compatibilizando-a com a preservação do meio ambiente, e promover a integração com 

os municípios vizinhos, e será composto na forma da lei com representação 

governamental e de entidades da sociedade civil. 

Art. 174 O Município, com a colaboração da comunidade, tomará todas as providências 

necessárias para: 

III - prevenir e controlar a poluição, a erosão e o assoreamento; 

IV - exigir estudo prévio de impacto ambiental, para a instalação de atividade 

potencialmente causadora de degradação ambiental, especialmente de pedreiras, dentro 

de núcleos urbanos; 

V - exigir recomposição do ambiente degradado por condutas ou atividades 

ilícitas ou não, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 

VI - definir sanções municipais aplicáveis nos casos de degradação do meio 

ambiente; 

VII - fiscalizar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, 

sujeitando os infratores a sanções administrativas, além de exigir a reparação dos danos 

causados. 

Art. 175 A política de desenvolvimento e expansão urbana do município deverá ser 

compatível com a proteção do meio ambiente, para preservá-lo de alterações que, direta 

ou indiretamente, sejam prejudiciais à saúde, à segurança e ao bem estar da comunidade 

ou ocasionem danos ao ecossistema em geral. 

Art. 178 São áreas de proteção permanente do Poder Público: 

I - as nascentes, os mananciais e matas ciliares; 

II - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como 

aquelas que sirvam como local de pouso e reprodução de espécies migratórias; 

III - as paisagens notáveis; 

IV - as cavidades naturais subterrâneas. 

Parágrafo Único - As áreas declaradas de preservação ambiental serão consideradas 

espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que 
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degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a 

integridade das condições ambientais que motivaram a declaração. 

Art. 182 O Município estabelecerá a coleta diferenciada de resíduos industriais, 

hospitalares, de clínicas médicas, odontológicas, farmácias, laboratórios de patologia, 

núcleos de saúde e de outros estabelecimentos que possam ser portadores de agentes 

patogênicos. 

Parágrafo Único - O tratamento dos resíduos mencionados neste Art. será feito através 

de aterro sanitário, de incineração ou de outros meios, podendo, para sua implantação, 

o Executivo recorrer a formação de consórcio, inclusive com outros Municípios. 

Art. 183 O Município indicará a área fora do perímetro urbano, para depósito dos 

resíduos não elencados no Art. anterior. 

Art. 193 O Poder Público executará a vigilância sanitária da habitação e anexos, 

provendo para que sejam garantidas as condições mínimas de higiene na moradia, 

notadamente quanto: 

I - à coleta de lixo domiciliar. 

 

4.3.2 Lei nº 81/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de 

Guaraqueçaba/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

têm pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 6º. As prioridades estabelecidas para o Plano Diretor de Guaraqueçaba são: 

VII – a implantação de água tratada, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. 

Art. 8º. Os princípios gerais do plano diretor visam a sustentabilidade municipal, 

entendida como o desenvolvimento local equilibrado nas dimensões sociais, econômica 

e ambiental, para garantir a melhoria contínua da qualidade de vida das gerações 

presentes e futuras, especialmente através do seguinte: 

III – recuperação, proteção, conservação e preservação dos ambientes naturais 

e construídos, incluindo-se o patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico; 

Art. 10. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais, expressas neste Plano Diretor, assegurando a qualidade de vida da 

população, a justiça social e o desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 

as diretrizes previstas na legislação urbanística, e quando for utilizada para: 

III – proteção e preservação do meio ambiente; 
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Art. 14. Todas as ações contempladas nesta Lei têm como pressuposto a sustentabilidade 

ambiental, de acordo com o artigo 256 da Constituição Federal e com as políticas 

estaduais e federais de proteção ao meio ambiente, tendo por objetivo assegurar a 

preservação dos recursos naturais básicos do Município de Guaraqueçaba, necessários 

à qualidade de vida das populações atuais e futuras. 

Parágrafo único – As ações de preservação do meio ambiente, promovidas pelo Poder 

Público ou por entidades privadas, deverão estar integradas entre si, sendo gerenciadas 

ou acompanhadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado em 

permanente articulação com os órgãos estaduais e federais de proteção ambiental, 

observadas as normas e diretrizes da presente Lei, da legislação estadual e da legislação 

federal supletiva.  

Art. 15. É dever da Prefeitura, da Câmara Municipal e da comunidade zelar pela 

proteção ambiental em todo o território do Município, de acordo com as disposições da 

Legislação Municipal e das normas adotadas pelo Estado do Paraná e pela União 

Federal. 

Art. 17. Para a promoção do desenvolvimento na escala regional devem ser observadas 

as seguintes diretrizes: 

III - implementar uma política ambiental municipal em consonância com as 

políticas ambientais estaduais e federais, sobretudo aquelas incidentes sobre a Área de 

Proteção Ambiental de Guaraqueçaba 

Art. 36. São diretrizes da infraestrutura e dos serviços: 

IV - implantar o saneamento ambiental na escala do município, integrando ações 

e obras de abastecimento de água, resíduos sólidos e esgotamento sanitário; 

VIII - ampliar e melhorar a coleta de resíduos sólidos, através da implantação 

de um sistema de coleta com separação de lixo reciclável, e respectiva destinação, em 

todo o município. 

Art. 37. Para a consecução das diretrizes da infraestrutura e dos serviços deverão ser 

executadas as seguintes ações: 

III - elaboração de um Plano Municipal de Saneamento; 

XI - implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
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5 O MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR 

  

 

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Guaratuba/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção 

civil e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes secretarias e 

órgãos públicos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Viação e Serviços, 

Urbanismo, Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de Finanças, Planejamento e 

Administração. Na sequência apresenta-se a descrição das principais características do 

município de Guaratuba/PR, dos resíduos selecionados nesta pesquisa e dos instrumentos 

de gestão disponíveis no município com relação a esses resíduos. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR 

 

 

O Rei de Portugal D. José I, assessorado pelo Marquês de Pombal Ministro dos 

Negócios Estrangeiros do Reino de Portugal, através de recomendação datada de 26 de 

janeiro de 1765, ordenou ao Capitão Geral da Capitania de São Paulo, D. Luiz Antônio 

de Souza Botelho Mourão, que fundasse vilas e povoados, em pontos mais convenientes 

que os sítios dispersos. Através da Portaria de 5 de dezembro de 1765, D. Luiz Antônio 

de Souza Botelho Mourão, incumbiu seu primo Afonso Botelho de Sampaio e Souza, 

Tenente-Coronel das Tropas Auxiliares, para formar uma povoação na enseada de 

Guaratuba (HISTÓRIA DE GUARATUBA, 2013).     

Para dar início à tarefa, foram selecionados 200 casais para cultivarem as terras, 

sendo determinado então a essas pessoas que demarcassem as terras que necessitavam, 

de acordo com as possibilidades de cada um. Em 13 de maio de 1768, D. Luiz atendeu ao 

pedido do fundador da nova povoação, para a criação e manutenção de uma igreja, 

enviando então, monumentos para a nova igreja.  

Cumprindo a Portaria de 20 de janeiro de 1770, do Governador Geral de São 

Paulo, Tenente-Coronel Afonso Botelho de Sam Payo e Souza, D. Luiz Antônio de Souza 

Botelho Mourão, em companhia do Ouvidor Geral da Comarca, Lourenço Maciel 

Azamor, do Capitão Francisco Aranha Barreto, e do Tenente Joaquim Coelho da Luz, 

http://www.praiaslitoralparana.com.br/guaratuba/historia-de-guaratuba.php
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fundou a Vila de São Luiz da Marinha de Guaratuba. Em 29 de abril de 1771, deu-se a 

solenidade de fundação da vila e como primeiro ato a celebração de missa pelo pároco 

padre Bento Gonçalves Cordeiro, auxiliado pelos padres Frei João de Santana Flores e 

Francisco Borges (HISTÓRIA DE GUARATUBA, 2013). 

No dia 30 de abril de 1771 foi levantado o Pelourinho, solenidade que culminou 

com uma missa, oficiada pelo pároco local, o vigário Bento Gonçalves Cordeiro. Logo 

após, foi realizada a eleição da primeira Câmara Municipal com aprovação do fundador 

da Vila e do Ouvidor Geral, ficando constituída pelo Alferes Antonio Carvalho Bueno, 

Juiz Manoel de Miranda Coutinho, Vereador José Martins Ferreira, o Procurador do 

Conselho e alcaide Gregório Francisco, e o Escrivão da Câmara Constantino José 

Cardoso (GUARATUBA, 2014). 

Guaratuba permaneceu dirigida pelos vereadores e assistida pelo Presidente da 

Província até a Proclamação da República, quando passou a eleger seu primeiro Prefeito, 

assumindo o cargo em 1792, continuando assim até 20 de outubro de 1838, quando por 

força do Decreto Lei Estadual nº 7572, foi extinto o Município de Guaratuba, passando a 

ser apenas um Distrito de Paranaguá. Pela Lei n° 2 de 10 de outubro de 1947, foi 

restaurado o Município de Guaratuba, sendo instalado oficialmente no dia 25 do mesmo 

ano (HISTÓRIA DE GUARATUBA, 2013). 

O município tem sua origem pelo desmembramento de Paranaguá, sendo sua data 

de instalação em 25 de outubro de 1947 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município é 29 

de abril. Possui área territorial de 1.328,48 km², sendo a sede municipal distante 117,73 

km de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Possui 1 distrito administrativo, Pedra 

Branca do Araraquara. Sua sede situa-se a 15 m de altitude com relação ao nível do mar. 

Possui limite territorial com os municípios de Matinhos, Paranaguá, Morretes, São José 

dos Pinhais e Tijucas do Sul, conforme figura 13 a seguir (IPARDES, 2015). 

Possui população total de 32.095 habitantes (IBGE, 2010), sendo 3.290 na zona 

rural e 28.805 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 25 a seguir as mais importantes. 

 

 

 

http://www.praiaslitoralparana.com.br/guaratuba/historia-de-guaratuba.php
http://www.praiaslitoralparana.com.br/guaratuba/historia-de-guaratuba.php
http://www.praiaslitoralparana.com.br/guaratuba/historia-de-guaratuba.php
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Figura 13 – Localização de Guaratuba/PR e seus municípios limítrofes 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos minerais não metálicos   13 Classe II A – Não inertes 

Indústria da madeira e do mobiliário  10 Classe II B - Inertes 

Indústria metalúrgica 14 Classe II A – Não inertes 

Indústria mecânica 4 Classe II A – Não inertes 

Indústria de material de transporte 3 Classe II A – Não inertes 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 6 Classe II A – Não inertes 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa 

 

1 

 

Classe II A – Não inertes 

Indústria química, de produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, sabões, velas e matérias 

plásticas 

 

 

1 

 

 

Classe I - Perigosos 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 6 Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

 

13 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil 47 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 17 Classe I - Perigosos 

Quadro 25 – Principais atividades econômicas de Guaratuba/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

No quadro 26 apresenta-se alguns indicadores sociais, econômicos e 

populacionais para melhor descrever o município de Guaratuba. 
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Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,5583 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 682,24 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. Considerou-

se como renda domiciliar per 

capita a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores do 

domicílio, em reais, dividida pelo 

número de seus moradores. 

Renda per Capita R$ 782,92  

Densidade Demográfica 26,17 hab/km²  

Grau de Urbanização  89,75 %  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  0,717 O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) 

e apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - 

alto e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,828 

IDHM - Educação  

 

0,604 

IDHM - Renda  

 

0,737 

Classificação na unidade da federação  144  

Quadro 26 -  Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Guaratuba/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE GUARATUBA/PR 

 

 

5.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Guaratuba possui 16 farmácias e drogarias, 3 funerárias, 6 clínicas 

veterinárias, 4 laboratórios de análises clínicas, 9 clínicas odontológicas, 1 centro de 

atenção psicossocial, 6 centros de saúde/unidade básica de saúde, 3 clínicas 

especializadas/ambulatórios especializados, 16 consultórios, 1 hospital geral, 6 postos de 

saúde, 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência e 6 unidades de 

serviço de apoio de diagnose e terapia (IPARDES, 2015; GUARATUBA, 2014). 



168 
 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 17 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 17 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Guaratuba/PR 

Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média  

(kg/mês) 

Valor da equipe 

(R$/mês) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 34.338 983 105 R$ 14.000,00 R$ 12.648,90 R$ 1.351,10 

Out/14 34.767 850 75 R$ 14.000,00 R$ 12.864,86 R$ 1.135,14 

Fev/15 34.943 877 89 R$ 14.000,00 R$ 12.710,14 R$ 1.289,86 

(1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 

 

5.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 

financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 
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de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, 

está fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, 

mediante dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de 

construção registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não 

ocorra sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores.  

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Guaratuba/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados da tabela 

18. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. Além disso, 

deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 

 

Tabela 18 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Guaratuba/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. 
Mês Áreas licenciadas por ano 

2012 (m2) 2013 (m2) 2014 (m2) 

Janeiro 1.455,33 2.524,75 2.029,67 

Fevereiro 2.133,09 539,45 1.070,46 

Março 1.955,80 690,77 3.091,08 

Abril 1.464,00 1.130,57 1.673,21 

Maio 1.824,14 1.406,08 1.191,03 

Junho 516,54 3.091,02 3.004,60 

Julho 4.342,69 702,23 1.394,70 

Agosto 1.447,81 5.189,63 662,83 

Setembro 755,71 2.119,45 1.193,95 

Outubro 1.072,26 1.896,21 575,51 

Novembro 1.299,67 1.209,54 2.910,84 

Dezembro 2.272,96 2.024,27 1.797,51 

TOTAL 20.540,0 22.523,97 20.595,39 

Fonte: o autor 
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Assim, pode-se chegar à tabela 19 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 19 - Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas em Guaratuba/PR 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  20.540,0 m2/ano 22.523,97 m2/ano 20.595,39 m2/ano 

Acréscimo de 15% para as 

construções informais  (m2/ano) 

 

23.621,0 m2/ano 

 

25.902,57 m2/ano 

 

23.684,70 m2/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m2 2.267,62 t/ano 2.486,65 t/ano 2.273,73 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 7,27 t/dia 7,97 t/dia 7,29 t/dia 

MÉDIA 7,51 t/dia 

Fonte: o autor 

 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Guaratuba/PR existem três empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Há que se destacar que aqui está se considerando 

apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos 

provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas coletoras 

de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses 

de fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas na tabela 20 a seguir. 

 

Tabela 20 – Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de 

Guaratuba/PR 

Empresa Nº de caçambas 

(unidade) 

Volume médio das 

caçambas (m3) 

Nº de caminhões 

(unidade) 

A  34 4,0 2 

B  29 4,0 1 

C  37 4,0 2 

Fonte: o autor 

 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de 

construção gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de 

terrenos, execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 

percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se na tabela 21 a seguir. 
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Tabela 21 – Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que 

atuam na cidade de Guaratuba/PR 
Empresa A B C Quantidade média (t/dia)* 

Média mensal 

de caçambas 

transportadas  

FEV/2014 12 unidades  

48 m3 

11 unidades 

44 m3 

14 unidades 

56 m3 

 

9,29 t/dia 

NOV/2014 15 unidades 

60 m3 

13 unidades 

52 m3 

16 unidades 

64 m3 

 

11,05 t/dia 

MAR/2015 11 unidades 

44 m3 

10 unidades 

40 m3 

13 unidades 

52 m3 

 

8,54 t/dia 

TOTAL 152 m3 136 m3 172 m3 

Quantidade média (m3/mês) 153,33 m3/mês 

Acréscimo de 20% 183,98 m3/mês 

Quantidade média (m3/dia) 7,08 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 9,63 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Guaratuba fazem regularmente 

a coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras a prefeitura de Guaratuba possui dois caminhões caçamba de 5 m3 

cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, 

juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 22 a 

seguir. Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

 

Tabela 22 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Guaratuba em 

descartes irregulares 
Prefeitura Caminhão A Caminhão B TOTAL Quantidade 

média 

(t/dia)* 

Média 

mensal de 

viagens de 

caminhões  

FEV/2014 4 viagens 

20 m3/mês 

3 viagens 

15 m3/mês 

 

35 m3/mês 

 

1,83 t/dia 

NOV/2014 6 viagens 

30 m3/mês 

7 viagens 

35 m3/mês 

 

65 m3/mês 

 

3,40 t/dia 

MAR/2015 5 viagens 

25 m3/mês 

4 viagens 

20 m3/mês 

 

45 m3/mês 

 

2,35 t/dia 

TOTAL 75 m3/mês 70 m3/mês 145 m3/mês 

Quantidade média  72,5 m3/mês ou 2,79 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 3,79 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 
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 Assim, apresenta-se na tabela 23 a seguir a estimativa de geração de resíduos da 

construção civil para o município de Guaratuba/PR 

 

Tabela 23 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Guaratuba/PR 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 4,55 t/dia 9,29 t/dia 1,83 t/dia 15,67 t/dia 

NOV/2014 12,36 t/dia 11,05 t/dia 3,40 t/dia 26,81 t/dia 

MAR/2015 7,51 t/dia* 8,54 t/dia 2,35 t/dia 18,4 t/dia 

MÉDIA 20,29 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em Guaratuba/PR 

Fonte: o autor 

 

 

5.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

 

 No município de Guaratuba existem as seguintes indústrias, conforme quadro 27 

a seguir, que estão catalogadas no IPARDES (CADERNO..., 2015). 

 

Atividades Econômicas Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

minerais não metálicos   

13 Transformação de produtos naturais 

em calcário, adubos e complementos 

minerais 

Produtos minerais naturais 

retirados do solo 

Indústria mecânica 4 Peças para motores de carros e tratores 

e implementes agrícolas 

Peças e acessórios de 

pequenas dimensões para 

montagem e reparos 

Indústria da madeira e do 

mobiliário  

10 Móveis sob encomenda; Móveis 

infantis; Escadas e utensílios de 

madeira 

Chapas de MDF, 

multilamidados e 

compensados, tábuas 

Indústria do papel, papelão, 

editorial e gráfica 

6 
Impressão flexográfica; Gráfica 

Bobinas de papel; Resma 

de 500 folhas 

Indústria têxtil, do vestuário e 

artefatos de tecidos 

 

 

6 

Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 

Rolos de linha 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

13 Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Indústria metalúrgica 14 Metalurgia de acessórios para 

construção civil, de equipamentos e 

máquinas para indústrias; Metalurgia 

especializada em equipamentos para 

lubrificação 

Cantoneiras, tubos, barras 

maciças, chapas 

galvanizadas e chapas 

dobradas 

Indústria de material de 

transporte 

3 Produção de barcos e lanchas de 

madeira de pequeno porte 

Chapas de MDF, 

compensado, tábuas 

Indústria da borracha, fumo, 

couros, peles e produtos 

similares e indústria diversa 

1 Fumo em rolo Produtos de origem 

vegetal 

Indústria química, de produtos 

farmacêuticos, veterinários, de 

perfumaria, sabões, velas e 

matérias plásticas 

1 Produção de sabões e detergentes; 

produção de velas e insumos 

parafinados 

Parafina, essências e 

conservantes; barbante e 

pavios; detergentes e soda 

cáustica 

Quadro 27 – Atividades industriais de Guaratuba/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 
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 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, as seguintes 

indústrias cadastradas em seu banco de dados, como destacado no quadro 28 a seguir. 

 

CARLA APARECIDA MEDEIROS UEDA 

Nome fantasia: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO E VINHO 

Endereço: Rua Cap. João Pedro, 239 

Bairro: Centro 

Município: Guaratuba 

CEP: 83280-000 

Número de Funcionários: 15 

Data de Fundação: 18/05/10 

Produtos: Pães, Bolos, Salgados 

Setor de Atividade: 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 

produção própria 

Quadro 28 – Indústrias do município de Guaratuba/PR 
Fonte: FIEP (2015) 

 

 Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 71 indústrias presentes no município de Guaratuba, foi possível obter 

os resultados em 52 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme 

dados fornecidos pelas empresas, são apresentados na tabela 24 a seguir. 

 

Tabela 24 - Resíduos gerados por tipo de indústria em Guaratuba/PR 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 

minerais  

670 kg/dia 10% 67,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de móveis 300 kg/dia 15% 45,0 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de papel 250 kg/dia 12% 30,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil 700 m/dia 5% 35,0 m/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos 

alimentícios 

850 kg/dia 5% 42,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria metalúrgica 235 kg/dia 15% 35,3 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria mecânica 145 kg/dia 10% 14,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de material 

de transporte 

95 kg/dia 5 % 4,8 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de fumo e 

diversas 

90 kg/dia 5 % 4,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria química e 

outros 

80 kg/dia 7 % 5,6 kg/dia Classe I - Perigosos 

     Fonte: o autor 
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 Os resíduos sólidos industriais de Guaratuba são coletados pela prefeitura 

municipal juntamente com a coleta convencional e encaminhados ao aterro sanitário 

operado pelo município. 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE GUARATUBA/PR 

 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes  

instrumentos legais:  

1. Lei nº 1.163/2005, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Guaratuba/PR; 

2. Lei nº 1.164/2005, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano 

do município de Guaratuba/PR; 

3. Lei nº 1.174/2005, que dispõe sobre o Código Ambiental do município de 

Guaratuba/PR;  

4. Lei nº 1.173/2005, que institui o Código de Obras e Posturas do município de 

Guaratuba/PR; 

5. Lei nº 1.165/2005, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de 

Guaratuba/PR; 

6. Lei 1.170/2005, que dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do município de 

Guaratuba/PR; 

7.  Lei 1.175/2005, que dispõe sobre o Código de Vigilância Ambiental de Saúde do 

município de Guaratuba/PR. 

 

5.3.1 Lei nº 1.163/2005, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de 

Guaratuba/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 2º. O Plano Diretor do Município de Guaratuba, nos termos desta Lei, aplica-se em 

toda a sua extensão territorial, e definirá: 

XI. a proposição de diretrizes de drenagem e coleta e destinação final de resíduos 

sólidos; 
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XV. a formulação do código de meio ambiente; 

Art. 5º. O Plano Diretor do Município de Guaratuba é o instrumento de gestão, contínua 

e básica, da política de expansão urbana e desenvolvimento do município, e tem por 

finalidade: 

II. promover o aperfeiçoamento da legislação de uso e da ocupação dos solos 

urbano e rural, visando ordenar a plena realização das funções sociais do município e 

garantir a qualidade de vida da população, considerando a promoção da equidade 

social, da eficiência administrativa e da qualidade ambiental. 

Art. 6º. O Plano Diretor de Guaratuba tem por princípios: 

III. o direito universal à cidade, compreendendo à terra urbana, à moradia digna, 

ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, 

ao trabalho e ao lazer;  

IV. a preservação e recuperação do ambiente natural e construído; 

Art. 8º. São objetivos específicos do Plano Diretor do Município de Guaratuba: 

III. ordenar o uso e ocupação do solo, em consonância com a função 

socioeconômica da propriedade, com vistas a garantir condições de conforto ambiental, 

privacidade e segurança. Para o alcance deste objetivo, têm-se como metas: 

a. reformular e atualizar a legislação municipal, visando estabelecer as normas 

reguladoras do uso e ocupação da propriedade urbana em prol do interesse coletivo, do 

bem-estar da comunidade, da qualidade ambiental e da segurança dos cidadãos; 

e. evitar conflitos de usos, a proximidade de atividades incompatíveis e a instalação de 

polos geradores de tráfego, sem a devida previsão de medidas compensatórias ou 

mitigadoras. 

IV. promover a equilibrada e justa distribuição espacial da infraestrutura urbana 

e dos serviços públicos essenciais, visando: 

c. garantir o atendimento dos serviços de infraestrutura básica, como abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta de lixo, limpeza urbana, energia 

elétrica e pavimentação, além das funções de habitação, trabalho, lazer, cultura e 

convívio com a natureza, bem como dos equipamentos comunitários necessários à 

população atual e futura de Guaratuba, reduzindo as desigualdades hoje presentes no 

espaço urbano do Município; 

IX. proteger o meio ambiente, e com ele o ser humano, de qualquer forma de 

degradação ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana e rural, com as finalidades 

de:  
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a. consolidar e atualizar a legislação municipal de meio ambiente, criando os 

instrumentos de gestão ambiental, em consonância com as legislações estaduais e 

federais;  

b. promover a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio 

ambiente natural, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico do Município; 

d. contribuir para a redução dos níveis de poluição e degradação ambiental e 

paisagística; 

e. recuperar áreas degradadas;  

f. aperfeiçoar soluções de limpeza urbana, de redução do volume de resíduo gerado, de 

reciclagem do lixo urbano, de tratamento e destino final dos resíduos sólidos. 

Art. 38. As diretrizes de Desenvolvimento Físico Territorial têm por finalidade a 

qualificação do território municipal, com a sua valorização, promovendo as suas 

potencialidades e garantindo a qualidade de vida. 

Parágrafo Único. É objeto da Política de Desenvolvimento Físico-Ambiental o meio 

ambiente, os recursos hídricos, o abastecimento de água, a drenagem, o esgotamento 

sanitário, a coleta e tratamento de resíduos sólidos, a iluminação pública e privada, o 

sistema viário, o transporte coletivo, a ordenação do uso e ocupação do solo urbano, a 

regularização fundiária e a delimitação do perímetro urbano. 

Art. 43. A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços observará as seguintes 

diretrizes em relação à coleta e tratamento de resíduos sólidos:  

I. prever e reservar áreas necessárias à expansão e modernização do sistema de 

destinação final de resíduos sólidos, considerando, inclusive, estação de separação e 

tratamento de resíduos recicláveis;  

II. garantir, de forma satisfatória, a demanda de coleta de lixo na cidade, com 

especial atenção nas épocas de veraneio;  

III. dotar e manter o aterro sanitário existente com infraestrutura adequada e 

compatível com tal atividade, como: isolamento da área, controle de acesso, sistema de 

drenagem de percolado e de gases;  

IV. apoiar as iniciativas particulares de coleta seletiva associada a programas 

de reciclagem de lixo, podendo ser desenvolvido, eventualmente, em consórcio com 

municípios vizinhos; 

V. criar legislação específica e incentivos ao programa de reciclagem do lixo 

urbano;  
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VI. criar um sistema municipal de coleta, reciclagem e disposição adequada de 

entulho de construções e poda de árvore, divulgando esses programas, de maneira a 

evitar que o entulho de construções e de poda de vegetação seja disposto irregularmente 

em terrenos vazios e sítios rurais e garantindo o desenvolvimento sustentável do 

município;   

VII. promover, em parcerias com outras secretarias, soluções para as famílias 

instaladas próximo ou sob área do antigo lixão. 

Art. 51. Cabe à Secretaria Municipal de Urbanismo implementar a nova lei que 

estabelece o perímetro urbano de Guaratuba, considerando as seguintes diretrizes:  

II. exclusão do aterro sanitário do perímetro urbano; 

V. elaborar estudo de viabilidade para a implantação de Zona Industrial no 

município. 

Art. 71. A organização territorial no Município de Guaratuba é orientada pelos 

princípios de proteção ambiental e qualidade urbana, devendo respeitar as seguintes 

diretrizes:  

I. incentivar o desenvolvimento econômico e social da comunidade, sem 

comprometer a qualidade ambiental do Município, atribuindo especial atenção às áreas 

de interesse ecológico, como as de mangue. 

Art. 117. Fica instituído o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança — EIV como 

instrumento de análise para subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou 

atividades, públicas ou privadas, que na sua instalação ou operação possam causar 

impactos ao meio ambiente, sistema viário, entorno ou à comunidade de forma geral, no 

âmbito do Município. 

Art. 118. O Estudo de Impacto de Vizinhança compreende a análise de impactos positivos 

e negativos do empreendimento ou atividade, de ordem urbana, ambiental, social e 

econômica, incluindo, para análise, no mínimo, os seguintes itens: 

III. identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento ou 

atividade;  

IV. apresentação de medidas de controle ambiental, mitigadoras ou 

compensatórias. 

Art. 120. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo de 

Impacto Ambiental — EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. 

Art. 128. Fica instituído o Termo de Ajustamento de Conduta — TAC, que representa um 

documento legal, firmado entre o Poder Público e pessoas físicas ou jurídicas, com o 
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intuito de, dentre outros, a reparação, readequação ou mesmo recomposição de 

eventuais danos ocorridos tanto ao meio ambiente e ecossistema local quanto à 

sociedade. 

Art. 129. O licenciamento Ambiental é o instrumento exigido para o funcionamento de 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, conforme requisitos 

estabelecidos nas Resoluções CONAMA N° 001 de 23 de janeiro de 1986 e N° 237, de 

19 de dezembro de 1997.  

Art. 130. Os parâmetros e os processos administrativos para o Licenciamento Ambiental 

serão regulamentados no Código Ambiental Municipal. 

 

5.3.2 Lei nº 1.164/2005, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano do município de Guaratuba/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 2°. As disposições desta lei deverão ser observadas obrigatoriamente: 

I. na concessão de alvarás de construção; 

II. na concessão de alvarás de localização de usos e atividades urbanas; 

Parágrafo Único. A concessão de alvará para construir, reformar ou ampliar obra 

residencial, comercial, de prestação de serviço ou industrial, somente poderá ocorrer 

com observância às Normas de Uso e Ocupação do Solo Urbano estabelecidas nesta Lei. 

Art. 4°. A presente Lei tem por objetivos: 

II. orientar o crescimento da cidade visando minimizar os impactos sobre áreas 

ambientalmente frágeis; 

Art. 25. Ficam classificados, definidos e relacionados os usos do solo, para implantação 

do Zoneamento de Uso do Solo do perímetro urbano da sede do Município de Guaratuba, 

os seguintes usos: 

I. quanto ao uso: 

e. Uso Industrial — atividade pela qual resulta produção de bens pela transformação de 

insumos. Subclassifica-se em: 

e1. Indústria Tipo 1 — atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não 

incômodas ao entorno; 

e2. Indústria Tipo 2 — atividades industriais compatíveis com o seu entorno e com os 

parâmetros construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos; 
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e3. Indústria Tipo 3 - beneficiamento de pescados. 

II. quanto a natureza: 

a. perigosa: atividades que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, 

produção de gases, poeiras, exalação de detritos danosos à saúde ou que eventualmente 

possam por em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas; 

b. nocivas: atividades que impliquem a manipulação de ingredientes, matérias primas ou 

processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos 

possam poluir a atmosfera, o solo e/ou os cursos d’água;  

c. incômodas: atividades que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, 

exalações ou conturbações no tráfego, induções à implantação de atividades 

urbanisticamente indesejáveis, que venham incomodar a vizinhança e/ou contrariem o 

zoneamento do Município. 

Art. 31. O Estudo de Impacto de Vizinhança será utilizado como instrumento de análise 

para subsidiar o licenciamento ambiental no âmbito do Município de Guaratuba, de 

acordo com o Código Ambiental, com o Código de Obras e Posturas, e com a legislação 

específica, para as seguintes atividades: 

II. obras de saneamento, tais como abastecimento de água, sistemas de esgoto 

sanitário, disposição final de resíduos sólidos, sistemas de drenagem e limpeza ou 

desobstrução de rios; 

VI. outros empreendimentos que representem alterações significativas ao meio 

ambiente, a critério do órgão licenciador. 

Art. 36. Ficará a cargo das Secretarias Municipais de Urbanismo e de Meio Ambiente 

ou ao órgão estadual competente o pedido de estudos ambientais e/ou estudo de impacto 

de vizinhança devido à natureza das atividades desenvolvidas ou o porte das mesmas. 

 

5.3.3 Lei nº 1.174/2005, que dispõe sobre o Código Ambiental do município de 

Guaratuba/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. l. Com base nos artigos 30 e 225 da Constituição Federal, no Plano Diretor do 

Município de Guaratuba, no Estatuto da Cidade, este Código tem como finalidade, 

respeitadas as competências da União e do Estado do Paraná, regulamentar os direitos 
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e obrigações concernentes à proteção, preservação, conservação, defesa, controle, 

monitoramento, fiscalização, melhoria e recuperação do meio ambiente no Município de 

Guaratuba, considerando o interesse local e o direito de todos à dignidade, à qualidade 

de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e institui o Sistema Municipal 

de Meio Ambiente e a Política Municipal de Meio Ambiente. 

§ 1°. Consideram-se incorporados à presente lei os princípios e conceitos jurídicos 

definidos na legislação federal que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

na legislação estadual que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e na 

legislação municipal que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente. 

§ 2°. Os dispositivos desta lei e das demais normas municipais, bem com das normas 

federais e estaduais, quando aplicados no Município de Guaratuba, interpretam-se 

sistematicamente e, sempre, em favor da proteção ao meio ambiente. 

§ 3°. Em caso de dúvida ou divergência na interpretação de qualquer dos dispositivos 

deste Código e das demais normas ambientais federais, estaduais e municipais, a 

Administração Pública Municipal e o Conselho Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente deverão adotar a interpretação mais favorável ao meio ambiente. 

Art. 2°. Compete ao Município de Guaratuba mobilizar e coordenar suas ações e 

recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como a 

participação da população, na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos neste 

Código, devendo: 

I. planejar e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, 

preservação, recuperação, restauração, reparação, vigilância e melhoria da qualidade 

ambiental; 

II. definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais, em conformidade 

com a legislação pertinente; 

IV. exercer o controle da poluição e da degradação ambiental; 

V. definir áreas prioritárias de ação governamental, relativas ao meio ambiente, 

visando à proteção ambiental e ao equilíbrio ecológico; 

X. fixar normas de auto monitoramento, padrões de emissão e condições de 

disposição final ou lançamento de resíduos e efluentes de qualquer natureza no ambiente; 

Xl. conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao 

meio ambiente; 

XII. implantar sistema de cadastro e informações sobre o meio ambiente; 
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XIII. promover a sensibilização pública para a proteção do meio ambiente e a 

educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar, em todos 

os níveis e formas de ensino; 

XIV. fomentar e incentivar a criação, absorção e difusão de tecnologias e o 

desenvolvimento, a produção e instalação de equipamentos compatíveis com a 

sustentabilidade ecológica, social, cultural e econômica; 

XVI. implantar sistemas de controle e fiscalização, no âmbito municipal, das 

atividades capazes de interferir sobre a qualidade ambiental, orientando, exigindo e 

cobrando obrigações do poluidor e/ou degradador conforme legislação vigente; 

Art. 3°. Fica estabelecido, para os fins do Sistema Municipal de Meio Ambiente, que o 

órgão ambiental local é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA. 

Parágrafo único. A SMMA é o órgão responsável pela formulação, coordenação, 

execução, controle e avaliação da Política Municipal de Meio Ambiente, possuindo as 

seguintes atribuições e competências, entre outras definidas em seu regimento interno: 

VI. realizar o controle e monitoramento das atividades capazes de interferir no 

estado e na qualidade do meio ambiente; 

X. fiscalizar, inibir e controlar as diversas formas de poluição ambiental no 

Município; 

XVI. realizar, no âmbito do Município, o licenciamento ambiental das atividades 

que, efetiva e/ou potencialmente, sejam capazes de afetar a qualidade ambiental, 

conforme o disposto neste Código e em outros instrumentos legais pertinentes; 

XVII. fixar diretrizes ambientais para a elaboração de projetos de parcelamento 

do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito 

da coleta e disposição dos resíduos; 

XIX. atuar, em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos 

ambientais poluídos ou degradados; 

XX. determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental e de 

impacto de vizinhança nos processos de licenciamento ambiental; 

Art. 4°. A Política Municipal do Meio Ambiente, respeitadas as competências da União 

e do Estado, tem por objetivo manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de promover sua proteção, preservação, controle, 

conservação, defesa, recuperação e melhoria para as presentes e futuras gerações. 

Parágrafo único. São também objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente: 



182 
 

I. compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico do Município com a 

preservação da qualidade ambiental e a manutenção do equilíbrio ecológico; 

VIII. implantar a obrigação, ao poluidor e ao predador, de recuperação e/ou 

indenização dos danos ambientais causados; 

IX. implantar a obrigação, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos; 

XI. atuar na defesa e proteção ambiental no âmbito da Área de Proteção 

Ambiental de Guaratuba, em parceria, acordo, convênio, consórcio e outros 

instrumentos de cooperação com os demais municípios; 

XII. adequar as ações e atividades de qualquer setor às necessidades de 

promoção da dignidade humana, da qualidade de vida, do equilíbrio ambiental e da 

proteção dos ecossistemas naturais; 

XV. adotar, na elaboração de políticas públicas e na gestão das ações municipais, 

as orientações e diretrizes estabelecidas pela Agenda 21 local; 

XVI. realizar ações que promovam a redução dos níveis de poluição atmosférica, 

hídrica, sonora, visual e do solo, conforme os critérios e padrões técnicos estabelecidos 

pelas normas vigentes; 

XVII. cumprir as normas federais de segurança e estabelecer outras 

complementares referentes ao armazenamento, transporte e manipulação de produtos, 

materiais e rejeitos perigosos; 

XXIV. exigir o prévio licenciamento ambiental, pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, para a instalação e funcionamento de empreendimentos e atividades que, 

de qualquer modo, possam interferir negativamente na qualidade ambiental, mediante a 

apresentação de estudos dos efeitos e riscos ambientais, conforme legislação vigente; 

XXVII. estimular a aplicação das melhores tecnologias disponíveis para a 

constante redução dos níveis de poluição; 

Art. 6°. São considerados instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente: 

I. o planejamento e a gestão ambiental; 

II. a Avaliação de Impacto Ambiental, a Análise de Risco e o Estudo de Impacto 

de Vizinhança; 

III. o Licenciamento Ambiental, com revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras e as autorizações ambientais especiais; 

IV. as Normas, Critérios, Parâmetros e Padrões de Qualidade Ambiental; 

V. o Monitoramento Ambiental; 
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VI. a Fiscalização Ambiental; 

IX. o Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais, 

Art. 9°. Os Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios — EIA/RIMA’s e 

Estudos de Impacto de Vizinhança — EIV’s, e a Análise de Risco, assim como outros 

estudos ambientais, determinados conforme o grau de significância dos impactos, são 

instrumentos de realização da política ambiental destinados a predizer, descrever, 

avaliar e analisar, sistemática e previamente, as consequências da implantação de 

empreendimentos ou atividades que possam causar, potencial e/ou efetivamente, 

impactos ambientais ou de vizinhança. 

Art. 10. Os EIA/RIMA’s e EIV’s, e o Plano de Controle Ambiental, assim como outros 

estudos ambientais deverão obedecer às diretrizes e determinações estabelecidas pela 

Legislação Federal. 

Art. 12. O Licenciamento Ambiental Municipal consiste em um conjunto de 

procedimentos técnicos e administrativos pelo qual o órgão ambiental local licencia a 

execução de planos, programas e projetos, assim como a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, de 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, de iniciativa privada ou pública, 

sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, considerando as disposições legais 

e regulamentares e as normas técnicas para cada caso. 

Art. 15. Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente expedir as seguintes Licenças 

Ambientais: 

I. Licença Ambiental Prévia — LP: concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II. Licença Ambiental de Instalação — LI: autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; e 

III. Licença Ambiental de Operação — LO: autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 

anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 

operação;  
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IV. Licença Ambiental Simplificada — LAS: autoriza a operação da atividade 

ou empreendimento, que, a critério do órgão ambiental competente, seja de pequeno 

potencial de impacto ambiental. 

Art. 20. Além das normas estabelecidas nos artigos anteriores, o Licenciamento 

Ambiental Municipal deve seguir, nos procedimentos que este Código não contemplar, 

as determinações das resoluções pertinentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA. 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará a revisão das atividades potencial 

e efetivamente poluidoras, sempre que o desenvolvimento socioeconômico e as condições 

ambientais exigirem, definindo novas normas e critérios para licenciamento ambiental 

conforme necessário, respeitada a legislação estadual e federal em vigor. 

Art. 31. O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e 

disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de: 

I. aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de 

emissão, inclusive de sons; 

V. subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou 

episódios críticos de poluição; 

VI. acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;  

VII. subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental. 

Art. 43. É proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular, no 

solo, resíduos em qualquer estado de matéria, de natureza poluente, que alterem as 

condições físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, conforme legislação em 

vigor.  

Art. 44. O acondicionamento, o manejo, a coleta, o transporte, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos deverão ser feitos de acordo com projetos específicos que 

atendam aos requisitos de proteção do solo e do meio ambiente em geral, em 

conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e 

com a legislação federal e estadual, previamente aprovados pelo órgão ambiental 

competente. 

Art. 45. Os resíduos de produtos químicos e farmacêuticos e de reativos biológicos 

deverão receber tratamento que eliminem riscos ambientais, antes da sua destinação 

final. 
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Art. 47. É proibida a disposição diretamente no solo e in natura de resíduos de qualquer 

natureza portadores de germes patogênicos ou de alta toxicidade, bem como inflamáveis, 

explosivos, radioativos e perigosos em geral. 

Art. 48. O armazenamento de resíduos sólidos deve ser praticado de maneira a prevenir 

a atração, abrigo ou geração de vetores e a eliminar condições nocivas. 

Art. 49. O tratamento, quando for o caso, o transporte e a disposição final de resíduos 

de qualquer natureza de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços, quando não forem de responsabilidade do Município, deverão ser feitos pelo 

próprio responsável pela fonte de poluição e às suas custas. 

Art. 50. Os resíduos de qualquer natureza, portadores de patogênicos ou de alta 

toxicidade, inclusive agrotóxicos, bem como inflamáveis, explosivos, radioativos e outros 

assemelhados, deverão sofrer, antes de sua disposição final no solo, tratamento e/ou 

acondicionamento adequados, estabelecidos a partir projetos específicos, que atendam 

aos requisitos de proteção à saúde pública e ao meio ambiente e que estejam devidamente 

aprovados pelos órgãos competentes. 

Art. 51. Os resíduos de serviços de saúde, provenientes de hospitais, clínicas médicas, 

laboratórios de análises, do Instituto Médico Legal — IML, e de órgãos de pesquisa e 

congêneres, dentre outros órgãos deverão ser acondicionados, transportados, tratados e 

destinados, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 

PGRSS aprovado pelo órgão de vigilância sanitária, e, no que couber, pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, sempre em consonância com a legislação vigente. 

Art. 52. Os resíduos provenientes do tratamento de enfermidades infectocontagiosas, 

bem como os animais mortos que tenham sido usados para experiências, deverão ser 

coletados separadamente dos demais resíduos, submetidos a imediato tratamento 

adequado e acondicionados em recipientes apropriados, até a sua posterior destinação 

final. 

Art. 54. A incineração de resíduos sólidos ou semi sólidos, para evitar o desenvolvimento 

de espécies indesejáveis de animais ou vegetais, somente será tolerada quando 

autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Instituto Ambiental do Paraná 

- IAP. 

Art. 55. O Município deverá implantar adequado sistema de coleta, tratamento e 

destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, segregação, 

reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a redução do volume total 
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dos resíduos sólidos gerados, em especial um programa de educação ambiental visando 

à redução do consumo supérfluo e da produção de resíduos na fonte geradora. 

Art. 56. A execução, pelo Município, do serviço de coleta mencionado acima, ocasionará 

responsabilidades civis e criminais ao responsável pela fonte poluidora, quando da 

eventual transgressão de normas deste Código. 

Art. 59. As atividades relacionadas à mineração, aterramento e terraplenagem estarão 

sujeitas ao licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

mediante a apresentação de EIA/RIMA, Plano de Gestão Ambiental ou Plano de Controle 

Ambiental — PCA, a critério do órgão ambiental, sempre em conformidade com a 

legislação estadual e federal em vigor. 

Art. 60. Para o licenciamento das atividades de mineração, será obrigatória a 

apresentação de Plano de Recuperação da Area Degradada — PRAD. 

Parágrafo único. O Plano de Recuperação da Área Degradada — PRAD, para fins de 

controle e fiscalização, será executado pelos empreendimentos de mineração, inclusive 

pelos já existentes ou mesmo por aqueles que estejam abandonados ou paralisados ou 

que vierem a se expandir. 

Art. 72. É proibido(a): 

I. o lançamento, direto ou indireto em corpos d’água, de qualquer resíduo, sólido, 

líquido ou pastoso em desacordo com os parâmetros definidos na respectiva resolução 

Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, e legislações municipal e estadual; 

Art. 73. Todo e qualquer estabelecimento industrial ou de prestação de serviços 

potencialmente poluidor de águas deverá possuir sistema de tratamento de efluentes 

líquidos, cujo projeto deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 74. O Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, órgão colegiado 

autônomo de caráter consultivo e deliberativo, possui as seguintes atribuições: 

I. colaborar com a formulação da Política Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente de Guaratuba, mediante estudos, recomendações e proposições de planos, 

programas e projetos; 

II. fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos ao desenvolvimento 

urbano e à proteção e defesa do meio ambiente; 

III. propor diretrizes para a conservação, preservação e recuperação dos 

recursos ambientais do município; 
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IV. opinar sobre propostas de legislação e de outros instrumentos que tenham 

por objetivo a promoção da qualidade ambiental no Município, como o planejamento, 

zoneamento, controle e monitoramento ambientais; 

VI. acompanhar a análise dos Estudos de Impacto Ambiental e respectivos 

Relatórios - EIA/RIMAs e Estudos de Impacto de Vizinhança - EIVs, relativos a 

empreendimentos capazes de provocar impacto no Município de Guaratuba, e aprovar a 

instalação de mecanismos de participação popular, além da audiência pública, quando 

necessário; 

Art. 80. Constitui infração, para os efeitos desta Lei, qualquer, ação ou omissão que 

cause dano ao meio ambiente ou importe na inobservância de lei, regulamento ou 

medidas diretivas federal, estadual ou municipal. 

§ 1°. A reparação do dano ambiental é obrigatória em todos os casos, independente da 

penalidade aplicada. 

§ 2°. As infrações serão caracterizadas da seguinte forma: 

I. execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos, ou a 

utilização ou exploração de recursos naturais de quaisquer espécies, sem a respectiva 

licença ambiental; 

II. a execução, utilização ou exploração mencionadas no inciso anterior, em 

desacordo com a respectiva licença ambiental; 

III. a inobservância ou o não cumprimento das normas legais e regulamentares 

ou das exigências impostas pelo órgão ambiental competente; e 

IV. no procedimento para obtenção de licenciamento ambiental municipal, 

fornecer informações incompletas, incorretas ou inexatas. 

 

5.3.4 Lei nº 1.173/2005, que institui o Código de Obras e Posturas do município de 

Guaratuba/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. l. O Código de Obras e Posturas do Município de Guaratuba visa garantir as 

condições mínimas de segurança, conforto, higiene e salubridade das atividades, 

edificações e obras em geral, inclusive as destinadas ao funcionamento de órgãos ou 

serviços públicos a partir do estabelecimento de procedimentos administrativos e regras 

gerais e específicas, a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, 
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manutenção e utilização das obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites dos 

imóveis, no Município de Guaratuba, sem prejuízo do disposto nas legislações municipal, 

estadual e federal pertinentes. 

Art. 4°. Os serviços e as obras de construção ou reforma com modificação de área 

construída, de iniciativa pública ou privada, somente poderão ser executados após 

concessão de licença pelo órgão competente do Município, de acordo com as exigências 

contidas neste Código e na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e mediante a 

assunção de responsabilidade por profissional legalmente habilitado com registro no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Art. 8°. Para atividades, construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob 

qualquer forma, impactos ao meio ambiente, será exigida, a critério do órgão competente 

do Município, aprovação prévia dos órgãos estadual e municipal de controle ambiental 

quando da aprovação do projeto, de acordo com o disposto no Código Ambiental do 

Município. 

Parágrafo único. Consideram-se impactos ao meio ambiente natural e construído, as 

interferências negativas nas condições da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, do solo, do ar, da insolação e acústica das edificações e suas áreas 

vizinhas, bem como do uso do espaço urbano. 

Art. 9°. O projeto ou atividade de interesse a saúde, da qual possa decorrer risco à saúde 

pública, deverão atender as exigências do Código de Vigilância Ambiental de Saúde, 

legislação estadual e federal, e ser analisado pela autoridade sanitária municipal, a fim 

de que obtenha as devidas autorizações e licenciamentos. 

Art. 46. A pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel, a Prefeitura Municipal de 

Guaratuba, mediante processo administrativo, emitirá Alvará de Aprovação para: 

III. edificação nova. 

Art. 177. Nenhuma demolição de edificação ou obra permanente, de qualquer natureza, 

poderá ser realizada sem prévio requerimento à Prefeitura, que expedirá o Alvará de 

Execução. 

Art. 182. No caso de nova construção, a licença para demolição poderá ser expedida 

conjuntamente com a licença para construção. 

Art. 185. A realização de obra e serviço em logradouro público por órgão ou entidade 

de prestação de serviço da Administração direta ou indireta será autorizada mediante o 

atendimento das seguintes condições: 
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VIII. manutenção dos logradouros públicos permanentemente limpos e 

organizados; 

IX. manutenção dos materiais de abertura de valas, ou de construção, em 

recipientes estanques, de forma a evitar o espalhamento pelo passeio ou pelo leito da 

rua; 

X. remoção de todo o material remanescente das obras ou serviços, bem como a 

varrição e lavagem do local imediatamente após a conclusão das atividades; 

Art. 208. Durante a execução das obras, será obrigatória a manutenção do passeio 

desobstruído e em perfeitas condições, proibida a permanência de qualquer material de 

construção nas vias e logradouros públicos, bem como a utilização dos mesmos como 

canteiro de obras ou depósito de entulhos, salvo no lado interior dos tapumes que 

avançarem sobre o logradouro. 

Art. 209. A não retirada dos materiais de construção ou do entulho autoriza a Prefeitura 

Municipal a fazer a remoção do material encontrado em via pública, dando-se o destino 

conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa de remoção, bem como a 

aplicação das sanções cabíveis. 

Art. 222. Toda e qualquer obra executada deverá possuir, em sua área interna, um 

sistema de contenção contra o carreamento de terras e resíduos, com o objetivo de evitar 

que estes sejam carreados para galerias de águas pluviais, córregos, rios e lagos, 

causando assoreamento e prejuízos ambientais aos mesmos. 

Art. 294. As edificações destinadas a hospitais, farmácias, clínicas médicas ou 

veterinárias e assemelhados deverão ser providas de instalação especial para coleta e 

eliminação de lixo séptico, de acordo com as normas emanadas do órgão competente, 

distinguindo-se da coleta pública de lixo comum. 

Art. 480. Consideram-se edificações para usos de saúde as destinadas à prestação de 

serviços de assistência à saúde em geral, inclusive veterinária, com ou sem internação, 

incluindo, dentre outros, os seguintes tipos: 

I. hospitais ou casas de saúde; 

II. maternidades; 

III. clínicas médica, odontológica, radiológica ou de recuperação física ou 

mental; 

IV. ambulatórios; 

V. prontos-socorros; 

VI. postos de saúde;  
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VII. bancos de sangue ou laboratórios de análises clínicas. 

Art. 481. As edificações para usos de saúde, além das exigências deste Código que lhes 

forem aplicáveis, deverão obedecer, no que couber, às condições estabelecidas nas 

normas federais, estaduais e municipais específicas. 

Art. 513. As edificações destinadas ao uso industrial, além das exigências deste Código 

que lhes forem aplicáveis, deverão atender às disposições da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT e as normas federais, estaduais e municipais específicas. 

Art. 514. Visando o controle da qualidade de vida da população dependerão de 

aprovação e aceitação, por parte do órgão estadual competente, as indústrias que 

produzam resíduos líquidos, sólidos ou gasosos. 

Art. 516. Toda atividade comercial, industrial, prestadora de serviços ou comunitária, 

localizada em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo 

Alvará de Localização e Funcionamento, emitido pela Administração Pública, concedido 

previamente a requerimento dos interessados. 

Art. 517. A expedição do Alvará de Localização e Funcionamento para atividades 

consideradas de risco ambiental, além do procedimento usual, dependerá de prévio 

licenciamento pelo órgão ambiental municipal e, se necessário, licenciamento por órgão 

estadual e/ou federal. 

Art. 518. A expedição de Alvará de Localização e Funcionamento para atividades 

consideradas de risco à saúde pública, além do procedimento usual, dependerá de prévio 

parecer técnico sanitário expedido pela autoridade sanitária municipal. 

Art. 520. O Alvará de Localização e Funcionamento será expedido mediante 

requerimento ao órgão competente. 

Art. 521. O requerimento deverá especificar com clareza: 

I. o ramo do comércio ou da indústria, ou a tipologia do serviço a ser prestado;  

II. o endereço em que o requerente pretende exercer sua atividade. 

Art. 522. Para ser concedida o Alvará de Localização e Funcionamento pela Prefeitura 

Municipal de Guaratuba, a edificação e as instalações de qualquer estabelecimento 

comercial, industrial ou prestador de serviços qualquer que seja o ramo de atividades a 

que se destinam deverão ser previamente vistoriados pelo órgão competente, no que diz 

respeito às seguintes condições: 

I. compatibilidade da atividade com as diretrizes da Lei de Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo; 
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II. adequação do prédio e das instalações às atividades que serão exercidas, 

conforme as exigências relativas à execução de obras; 

IV. compatibilidade dos requisitos de higiene pública e proteção ambiental, de 

acordo com as normas específicas, em especial o Código Ambiental e Código de 

Vigilância Ambiental de Saúde. 

Art. 609. Nas praias é proibido: 

V. o lançamento de detritos ou lixo de qualquer natureza. 

Art. 613. É de responsabilidade do proprietário do imóvel manter o passeio limpo, 

roçado e capinado, não podendo resíduos dele provenientes ser encaminhados à sarjeta, 

leito da rua, boca de lobo ou terrenos baldios. 

Art. 614. É proibido lançar ou depositar em via pública, passeios, praças, jardinetes, 

bocas de lobo ou qualquer outro espaço do logradouro público: 

I. lixo, animais mortos, mobiliário, folhagens, material de poda, terra, lodo de 

limpeza de fossas ou sumidouros, óleos, graxas, gorduras, líquido de tinturaria, nata de 

cal e cimento;  

II. papéis, invólucros, restos de alimentos ou quaisquer detritos. 

Art. 641. Compete ao Município, em colaboração com seus munícipes, o planejamento e 

execução do serviço de limpeza pública, mantendo limpa a área municipal mediante 

varrição, capinação e raspagem de vias públicas, bem como coleta, transporte e 

destinação final do lixo. 

Art. 642. A execução dos serviços de limpeza pública, de competência do Município, 

poderá ser realizada diretamente ou por terceiros, observadas as prescrições legais 

pertinentes. 

Art. 643. O Município manterá o serviço regular de coleta e transporte do lixo nas ruas 

e demais logradouros públicos da cidade e executará mediante o pagamento do preço do 

serviço público, fixado nas tabelas oficiais vigentes, a coleta e remoção dos materiais a 

seguir especificados: 

I. resíduos com volume total superior a 100 1 (cem litros) por dia; 

II. móveis, colchões, utensílios de mudanças e outros similares; 

III. restos de limpeza e poda de jardins; 

IV. entulho, terras e sobras de material de construção; 

V. materiais contaminados, radioativos ou outros que necessitem de condições 

especiais na sua remoção; 

VI. material remanescente de obras ou serviços em logradouros públicos;  



192 
 

VII. sucatas. 

Art. 644. Os serviços de coleta de resíduos com volume total superior a 1001 (cem) litros 

por dia serão de caráter permanente quando se tratar de resíduos produzidos por 

estabelecimentos industriais, comerciais, médico-hospitalares, de prestação de serviços 

e assemelhados em função do exercício de suas atividades. 

Art. 645. Serão eventuais os serviços constantes dos itens II a VII, e sua execução 

dependerá da solicitação do interessado. 

Art. 702. O alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento poderá ser 

cassado nas seguintes hipóteses: 

II. como medida de proteção: 

a. da higiene; 

b. da saúde; 

d. do meio ambiente. 

Art. 709. Cabe embargo nos seguintes casos e condições: 

III. falta de licença para atividade ou instalação comercial, industrial, de serviços ou de 

qualquer outra natureza. 

Art. 726. Todas as situações e fatos ambientais que se encontrem ou se encontrarem em 

desacordo com o que dispõe este Código, ou contrarie seus princípios, mas não estejam 

previstos em texto legal, serão gerenciados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

que estabelecerá os procedimentos a serem seguidos pelos interessados e fixará prazos 

para a sua observância. 

 

5.3.5 Lei nº 1.165/2005, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do 

município de Guaratuba/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 1°. Esta Lei estabelece normas, com fundamento na Lei Federal n° 6.766 de 19 de 

dezembro de 1979 e suas alterações, para todo e qualquer parcelamento de solo para 

fins urbanos, localizado em área urbana, observadas, no que couberem, as disposições 

da Legislação Federal e Estadual pertinentes. 

VIII. assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da 

comunidade, nos processos de parcelamento do solo para fins urbanos. 
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Art. 9°. O parcelamento do solo para fins urbanos só será permitido nas áreas inseridas 

no perímetro urbano do Município, ou seja, somente será admitido o parcelamento do 

solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 

específica, assim definidas pelo plano diretor, ou aprovadas por lei municipal. 

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo em: 

I. terrenos alagadiços, mangues, e em locais sujeitos a inundações;  

II. terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 

que sejam previamente saneados; 

V. áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis. 

 

5.3.6 Lei 1.170/2005, que dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do 

município de Guaratuba/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 2°. O Estudo de Impacto de Vizinhança — EIV, no Município de Guaratuba, será 

desenvolvido segundo as seguintes diretrizes:  

I. As conclusões do Estudo de Impacto de Vizinhança deverão estabelecer 

condições ou contrapartidas para a implantação e funcionamento do empreendimento; 

II. A compensação a ser oferecida pelo empreendimento, em troca da 

possibilidade de sua realização, poderá ser de várias formas, relacionando-se aos 

impactos que provocará, as quais serão definidas pelas Secretarias Municipais de 

Urbanismo e de Meio Ambiente. 

Art. 3°. Dependerão de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e do 

respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, a serem submetidos à análise e 

aprovação de projeto para obtenção de licenciamento ou autorização de construção ou 

funcionamento Secretaria Municipal de Urbanismo e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, os seguintes empreendimentos e atividades privados ou públicos: 

V. instalações laboratoriais de análises clínicas e patológicas;  

VI. estabelecimento de saúde; 

XV. edificações ou agrupamento de edificações com uso industrial ou de serviço, 

com área total construída igual ou superior a 3.000,0 m2 (três mil metros quadrados). 
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Art. 4°. A aprovação e licenciamento de edificações não enquadradas no artigo anterior 

deverão ser submetidas à avaliação setorial de órgãos municipais competentes, quando 

se enquadrarem nas situações estabelecidas nesta Lei, devendo preencher os formulários 

a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 6°. O Estudo de Impacto de Vizinhança e respectivo Relatório de Impacto de 

Vizinhança - EIV/RIV serão exigidos mesmo que o empreendimento ou atividade esteja 

sujeito ao Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório — EIA/RIMA, requerido 

nos termos da legislação ambiental. 

Art. 8°. O Estudo de Impacto de Vizinhança e respectivo Relatório de Impacto de 

Vizinhança EIV/RIV deverão conter, no mínimo, os itens abaixo 

IV. identificação e avaliação dos impactos na área de vizinhança durante as fases 

de implantação, operação ou funcionamento e, quando for o caso, de desativação do 

empreendimento ou atividade, contendo, no mínimo:  

a. destino final do material resultante do movimento de terra;  

b. destino final do entulho da obra. 

V. definição de medidas mitigadoras, compatibilizadoras e compensatórias;  

VI. elaboração de programas de monitoramento dos impactos e da 

implementação de medidas mitigadoras. 

Art. 18. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 

5.3.7 Lei 1.175/2005, que dispõe sobre o Código de Vigilância Ambiental de Saúde 

do município de Guaratuba/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 8°. As atividades de Vigilância Ambiental em Saúde compreendem o conjunto de 

ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas relativos à vigilância 

ambiental em saúde, visando ao conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 

na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e 

controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em 

especial: 

VII. contaminantes ambientais. 
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Art. 9°. Constitui finalidade das ações de saúde ambiental, o enfrentamento dos 

problemas ambientais e ecológicos, de modo a serem sanados ou minimizados a fim de 

não representarem risco à vida, levando em consideração aspectos da economia, da 

política, da cultura e da ciência e tecnologia, com vistas ao desenvolvimento sustentado, 

como forma de garantir a qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente. 

Art. 10. São fatores ambientais de risco à saúde aqueles decorrentes de qualquer 

situação ou atividade no meio ambiente, principalmente os relacionados à organização 

territorial, ao ambiente construído, ao saneamento ambiental, às fontes de poluição, à 

proliferação de artrópodes nocivos, a vetores e hospedeiros intermediários, às atividades 

produtivas e de consumo, as substâncias perigosas, tóxicas, explosivas, inflamáveis, 

corrosivas e radioativas e a quaisquer outros fatores que ocasionem ou possam vir a 

ocasionar riscos ou danos à saúde, à vida ou à qualidade de vida.  

Parágrafo único. Os critérios, parâmetros, padrões, metodologias de monitoramento 

ambiental e biológico e de avaliação dos fatores de risco serão definidos neste Código, 

em normas técnicas especiais, no Código Ambiental e demais legislações. 

Art. 11. Nos casos de projetos de obras ou de instalações de atividade potencialmente 

causadora de danos ou riscos à vida ou à saúde coletiva, a Secretaria Municipal de Saúde 

exigirá, dos responsáveis, estudos prévios sobre o impacto dos efeitos para a saúde da 

população.  

Art. 12. Os empreendedores das atividades referidas no artigo anterior deverão realizar 

e apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, relatório da avaliação dos danos ou riscos 

a saúde coletiva, contendo as propostas para eliminação e ou redução dos mesmos.  

§ 1°. O conteúdo e critérios de aprovação de relatório de avaliação dos danos ou riscos 

à saúde coletiva serão definidos pela autoridade sanitária competente e/ou norma 

técnica especial. 

§ 2°. São considerados empreendimentos e atividades potencialmente causadores de 

danos ou riscos à vida ou à saúde coletiva e ao meio ambiente, sujeitas a licenciamento 

precedido da aprovação do relatório apresentado conforme o caput deste artigo, dentre 

outros: 

VI. aterros sanitários;  

VII. aterros de resíduos tóxicos e perigosos; 

VIII. incineradores;  

IX. instalações de armazenagem de produtos tóxicos e perigosos; 
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XIV. empresas com atividades potencialmente causadoras de danos ou risco à 

vida ou à saúde coletiva e ao meio ambiente. 

Art. 13. Constitui-se a licença sanitária o instrumento pelo qual o estabelecimento 

público ou privado torna-se habilitado para o funcionamento.  

Parágrafo Único. A licença sanitária é o reconhecimento da habilitação momentânea, 

podendo, a qualquer tempo, ser suspensa ou cancelada no interesse da saúde pública, 

sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o direito de defesa em processo 

administrativo instaurado pela autoridade sanitária competente. 

Art. 14. Serão fornecidas licenças sanitárias para estabelecimentos comerciais, 

industriais e prestadores de serviços que estejam de acordo com a normatização 

sanitária em vigor, e que apresentem capacidade administrativa e físico-funcional, assim 

como qualificação de pessoal adequadas ao tipo de atividade e ao grau de riscos que 

possa trazer à saúde. 

Art. 29. Todo e qualquer sistema individual ou coletivo, público ou privado, de geração, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de 

resíduos sólidos de qualquer natureza, gerados ou introduzidos no Município, estará 

sujeito à fiscalização da autoridade sanitária competente, em todos os aspectos que 

possam afetar a saúde pública.  

Art. 30. Toda unidade geradora de resíduos nos estados sólido ou semissólido que 

resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, atendimento à 

saúde, comercial, agropecuária, de serviços e de varrição que representem potenciais 

riscos à saúde ou de poluição, deverá possuir autorização prévia junto ao órgão 

ambiental competente quanto à forma adequada de acondicionamento, coleta, 

armazenamento, tratamento e/ou destino final. 

Art. 31. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, a fiscalização quanto às condições de acondicionamento, coleta interna, 

transporte interno e armazenamento dos resíduos gerados em estabelecimentos de 

serviços de saúde.  

Art. 32. Os projetos de implantação, construção, ampliação e reforma de sistemas de 

coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos deverão 

ser elaborados, executados e operados conforme normas técnicas específicas.  

Art. 33. Os resíduos sólidos infectantes e especiais, tais como, químicos perigosos, 

farmacêuticos e radioativos, deverão ser avaliados pelos órgãos de saúde e/ou de meio 

ambiente competentes, de forma diferenciada dos resíduos comuns quanto as suas 
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características, desde a fonte geradora, segregação, acondicionamento, coleta interna, 

transporte interno e externo, armazenamento, coleta externa, destino final e/ou 

tratamento. 

Art. 34. Deverá ser respeitada a classificação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT quanto aos resíduos sólidos infectantes, especiais, comuns e industriais.  

Art. 35. Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde deverão atender a 

legislação específica vigente quanto aos resíduos sólidos gerados, atendendo aos 

requisitos dos órgãos ambientais e de saúde.  

Art. 36. Os resíduos comuns devem ser apresentados devidamente acondicionados para 

coleta pública, de forma que impeça o acesso de vetores e animais, respeitando a postura 

do gestor do serviço de coleta e obedecendo a legislação vigente. 

Art. 46. Às indústrias instaladas em locais inadequados poderão ser solicitadas, quando 

houver necessidade, à sua transferência para áreas industriais definidas pelo órgão 

ambiental competente. 

Art. 112. Consideram-se estabelecimentos de assistência à saúde ou estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde, empresas e/ou instituições públicas ou privadas, que 

tenham por finalidade a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo ou prevenção da doença, tais como hospitais, clínicas e consultórios de 

qualquer natureza; ambulatórios; laboratórios; bancos de sangue, de órgãos, de leite e 

congêneres; acupuntura; veículos para transporte e pronto-atendimento de pacientes e 

postos de saúde; dentre outros. 

Art. 129. As farmácias e drogarias deverão possuir e executar ações de Boas Práticas de 

Farmácia, definidas como padrão para a avaliação da qualidade dos serviços prestados 

aos usuários na promoção da saúde, na dispensação de medicamentos, na 

disponibilização de produtos para saúde, na promoção do auto cuidado e na melhoria 

da prescrição e uso de medicamentos. 

Art. 142. Os locais que realizam tatuagens, colocação de “piercings” e congêneres, 

deverão observar os seguintes critérios: 

II. acondicionar os resíduos infectantes, de forma, adequada em embalagens 

identificadas, de material plástico, branco leitoso, exceto os perfurocortantes, que 

deverão ser acondicionados em recipiente rígido, estanque e vedado. 

Art. 202. A remoção e destinação final do resíduo do serviço de saúde merecem 

tratamento diferenciado, em função do alto risco de contaminação que apresenta para a 

população.  
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Art. 203. A coleta interna dos resíduos de serviços de saúde deverá ser realizada pelo 

próprio estabelecimento, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e 

respeitando a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, no que 

concerne ao manuseio, acondicionamento, transporte, precauções quanto ao pessoal e o 

acondicionamento final dos resíduos sólidos, líquidos e pastosos.  

Parágrafo único. Deverão proceder ao acondicionamento próprio, além dos hospitais, 

as farmácias, os bancos de sangue, os laboratórios de análises clínicas e outros, a 

critério da autoridade competente. 

Art. 204. Para efeito de coleta especial, são considerados materiais sépticos aqueles 

indicados na legislação pertinente, tais como:  

I. resíduos sólidos declaradamente contaminados, considerados contagiosos ou 

suspeitos de contaminações provenientes de estabelecimentos hospitalares, laboratórios, 

farmácias, drogarias, clínicas, maternidades, ambulatórios, casas de saúde, necrotérios, 

pronto socorros, sanatórios, consultórios e congêneres;  

II. materiais biológicos, assim considerados os restos de tecidos orgânicos, de 

órgãos humanos, de autópsia e biópsia, restos de animais de experimentação e outros 

similares;  

III. substâncias e produtos venenosos ou envenenados, restos de material 

farmacológico e drogas condenadas, medicamentos vencidos ou condenados e produtos 

químicos especiais radioativos; 

IV. sangue humano e derivados;  

V. resíduos contundentes ou perfurocortantes.  

Art. 205. O acondicionamento do lixo séptico e sua coleta deverão obedecer às normas 

estabelecidas pela autoridade sanitária competente. 

Art. 206. A coleta de lixo séptico será feita de acordo com a necessidade do Município, 

sendo os resíduos acondicionados conforme as especificações da Vigilância Sanitária. 

Art. 207. Os processos pelos quais devem passar os resíduos sólidos, líquidos e pastosos 

sépticos, serão tratados em regulamento e deverão seguir, obrigatoriamente, as normas 

fixadas pelo órgão competente. 

Art. 210. É de responsabilidade dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia e Unidades 

Hemoterápicas: 

VI. incinerar ou autoclavar antes de ser descartada, toda bolsa de sangue, bem 

como todo o material potencialmente contaminante. 
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6 O MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR 

  

 

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Matinhos/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil 

e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes secretarias e órgãos 

públicos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de 

Planejamento, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Finanças e Secretaria de Obras. Na sequência apresenta-se 

a descrição das principais características do município de Matinhos/PR, dos resíduos 

selecionados nesta pesquisa e dos instrumentos de gestão disponíveis no município com 

relação a esses resíduos. 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR 

 

 

Matinhos possui 36 balneários, iniciando no balneário Jardim Monções, onde faz 

divisa com o município de Pontal do Paraná, e vai até o balneário de Caiobá, onde faz a 

divisa com Guaratuba. Matinhos, que ganhou este nome pela abundância de vegetação 

rasteira (restinga), típica da planície litorânea paranaense, sofreu influência sociocultural 

dos povoadores de Paranaguá e, posteriormente, dos de Guaratuba, por se tratar de ponto 

intermediário entre os dois municípios (MATINHOS, 2014).  

Entre Caiobá e Pontal do Sul, a praia arenosa é interrompida, por algumas dezenas 

de metros, por um costão rochoso de altura insignificante. Nesse local, quem viajava de 

Paranaguá a Guaratuba pela orla marinha era obrigado a deixar a praia e atravessar um 

trecho de restinga de pouco mais de 100 metros, para então retornar à praia até chegar a 

Caiobá. Esse trecho arenoso de mata baixa (mata de restinga, rica em epífitas) era 

conhecido como Matinho (sem o “s”). Em suas imediações, ao norte, desaguava um 

pequeno rio, que recebia topônimo homônimo. Era o Rio Matinho, já referido em 1820 

por Saint Hilaire, atualmente retificado e canalizado. A designação de Matinho, usual 

naqueles tempos, encontra-se nos mapas antigos. Mais modernamente o nome foi alterado 

para Matinhos (HISTÓRIA DE MATINHOS, 2013). 
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Os primeiros vestígios da presença do homem na região foram encontrados no 

Sambaqui de Matinhos. Trata-se de remanescentes culturais de um povo que viveu no 

litoral do Paraná aproximadamente entre 3.000 e 5.000 anos passados, muito antes da 

presença do índio carijó. Com a ocupação do território pelos portugueses, houve a 

miscigenação das culturas indígena e europeia, que deu origem ao caboclo. Muito pouco 

se sabe a respeito da história da região de Matinhos e de seus primeiros povoadores, cujos 

descendentes aí viviam no início do estabelecimento dos balneários de Caiobá e 

Matinhos. Isolados do resto do estado, os caboclos conservavam certos traços culturais 

herdados do indígena e do elemento lusitano. As enormes dificuldades de sobrevivência 

tornaram seu modo de vida extremamente simples, sem maiores preocupações artísticas 

com os utensílios do dia a dia, além daqueles de sua utilização prática. Com o crescimento 

dos balneários, muitas tradições caboclas desapareceram, como o estilo das casas, os 

aspectos da cozinha, o engenho de mandioca, etc. A tradição da pesca adaptou-se as novas 

exigências da comunidade. A canoa à remo e à vela foi substituída pela de motor 2 tempos 

(MATINHOS, 2014). 

Matinhos ficou sob a administração de Guaratuba até 31 de julho de 1938, quando 

o município homônimo foi extinto e anexado ao de Paranaguá. Ao ser restabelecido em11 

de outubro de 1947, o Município de Guaratuba perdeu a região de Matinhos, que ficou 

no território parnanguara. No dia 12 de junho de 1967 foi promulgada a lei de 

emancipação do Município de Matinhos, que foi formalmente instalado em 19 de 

dezembro de 1968. A paisagem do Município de Matinhos é diversificada, 

compreendendo parte do maciço montanhoso da Serra da Prata e amplas áreas da planície 

costeira da Praia de Leste. Cada conjunto apresenta características próprias do ponto de 

vista geográfico, geológico e dos recursos naturais renováveis e não renováveis 

(HISTÓRIA DE MATINHOS, 2013). 

O município tem sua origem pelo desmembramento de Paranaguá, sendo sua data 

de instalação em 19 de dezembro de 1968 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município é 19  

de dezembro. Possui área territorial de 116,54 km², sendo a sede municipal distante 

109,10 km de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Sua sede situa-se a 15 m de altitude 

com relação ao nível do mar. Possui limite territorial com os municípios de Paranaguá, 

Guaratuba e Pontal do Paraná, conforme figura 14 a seguir (IPARDES, 2015). 
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Figura 14 – Localização de Matinhos/PR e seus municípios limítrofes 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

Possui população total de 29.428 habitantes (IBGE, 2010), sendo 149 na zona 

rural e 29.279 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 29 a seguir as mais importantes. 

 

Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos minerais não metálicos   5 Classe II A – Não inertes 

Indústria da madeira e do mobiliário  8 Classe II B - Inertes 

Indústria metalúrgica 6 Classe II A – Não inertes 

Indústria de material elétrico e de comunicações 1 Classe II B - Inertes 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 3 Classe II A – Não inertes 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa 

 

1 

 

Classe II A – Não inertes 

Indústria química, de produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, sabões, velas e matérias 

plásticas 

 

 

4 

 

 

Classe I - Perigosos 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 3 Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

 

8 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil 62 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 14 Classe I - Perigosos 

Quadro 29 - Principais atividades econômicas de Matinhos/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

No quadro 30 apresenta-se alguns indicadores sociais, econômicos e 

populacionais para melhor descrever o município de Matinhos. 
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Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,4922 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 799,30 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. Considerou-

se como renda domiciliar per 

capita a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores do 

domicílio, em reais, dividida pelo 

número de seus moradores. 

Renda per Capita R$ 814,03  

Densidade Demográfica 275,84 hab/km²  

Grau de Urbanização  99,49 %  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  0,743 O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) 

e apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - 

alto e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,834 

IDHM - Educação  

 

0,662 

IDHM - Renda  

 

0,743 

Classificação na unidade da federação  48  

Quadro 30 – Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Matinhos/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE MATINHOS/PR 

 

 

6.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Matinhos possui 11 farmácias e drogarias, 2 funerárias, 3 clínicas 

veterinárias, 2 laboratórios de análises clínicas, 7 clínicas odontológicas, 6 clínicas 

especializadas/ambulatórios especializados, 2 policlínicas, 13 consultórios médicos, 1 

hospital geral, 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência, 6 postos 

de saúde e 2 unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia (IPARDES, 2015; 

MATINHOS, 2014). 



205 
 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 25 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 25 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Matinhos/PR 
Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média  

(kg/mês) 

Valor da equipe 

(R$/mês) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 31.690 890 105 13.400,00 11.986,00 1.414,00 

Out/14 32.148 750 64 13.400,00 12.346,00 1.054,00 

Fev/15 32.377 774 76 13.400,00 12.202,00 1.198,00 

(1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 

 

6.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 

financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 
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de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, 

está fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, 

mediante dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de 

construção registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não 

ocorra sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores.  

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Matinhos/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados da tabela 

26. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. Além disso, 

deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 

 

Tabela 26 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Matinhos/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. 
Mês Áreas licenciadas por ano 

2012 (m2) 2013 (m2) 2014 (m2) 

Janeiro 4.365,04 10.099,55 4.477,24 

Fevereiro 6.426,04 2.158,71 1.962,49 

Março 5.865,21 2.694,95 11.323,32 

Abril 4.398,33 4.364,35 5.770,10 

Maio 6.559,50 8.694,19 6.087,46 

Junho 3.324,17 7.509,89 3.190,54 

Julho 3.899,34 4.814,4 3.749,30 

Agosto 7.296,95 8.340,26 1.715,16 

Setembro 5.291,77 5.554,71 3.716,34 

Outubro 1.343,70 12.735,47 9.795,63 

Novembro 4.342,69 2.879,79 10.046,51 

Dezembro 4.528,23 22.523,24 4.434,31 

TOTAL 57.640,97 92.369,51 66.268,40 

Fonte: o autor 
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Assim, pode-se chegar à tabela 27 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 27 - Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas em Matinhos/PR 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  57.640,97 m2/ano 92.369,51 m2/ano 66.268,40 m2/ano 

Acréscimo de 15% para as 

construções informais  (m2/ano) 

 

66.287,12 m2/ano 

 

106.224,9 m2/ano 

 

76.208,7 m2/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m2 6.363,6 t/ano 10.197,6 t/ano 7.316,0 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 20,4 t/dia 32,7 t/dia 23,5 t/dia 

MÉDIA 25,5 t/dia 

Fonte: o autor 

 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Matinhos/PR existe uma empresa especializada na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Quando existem obras de grande porte (raras) ou 

grande quantidade de obras em andamento, as construtoras da cidade solicitam a vinda 

de caminhões da Paranaguá/PR para fazer a coleta e destinação corretas. No caso, duas 

empresas de Paranaguá que atendem a essas solicitações. Há que se destacar que aqui está 

se considerando apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, 

excluir os resíduos provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às 

empresas coletoras de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses 

de fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas na tabela 28 a seguir. 

 

Tabela 28 – Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de 

Matinhos/PR 

Empresa Nº de caçambas 

(unidade) 

Volume médio das 

caçambas (m3) 

Nº de caminhões 

(unidade) 

A (Paranaguá) 20 4,0 1 

B (Paranaguá) 22 3,5 1 

C (Matinhos) 35 4,0 2 

Fonte: o autor 
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Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de 

construção gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de 

terrenos, execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 

percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se na tabela 29 a seguir. 

 

Tabela 29 – Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que 

atuam na cidade de Matinhos/PR 
Empresa A B C Quantidade média (t/dia)* 

Média mensal 

de caçambas 

transportadas  

FEV/2014 24 unidades  

96 m3 

21 unidades 

73,5 m3 

29 unidades 

116 m3 

 

17,9 t/dia 

NOV/2014 28 unidades 

112 m3 

29 unidades 

101,5 m3 

33 unidades 

132 m3 

 

21,7 t/dia 

MAR/2015 23 unidades 

92 m3 

21 unidades 

73,5 m3 

29 unidades 

116 m3 

 

17,7 t/dia 

TOTAL 300 m3 248,5 m3 364 m3 

Quantidade média (m3/mês) 304,2 m3/mês 

Acréscimo de 20% 365,0 m3/mês 

Quantidade média (m3/dia) 14,0 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 19,0 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Matinhos fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas desabitadas 

no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Obras 

a prefeitura de Matinhos possui três caminhões caçamba de 4 m3 cada que realiza a coleta 

desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, juntamente com resíduos 

de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 30 a 

seguir. Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

 Como consequência apresenta-se na tabela 31 a estimativa de geração de resíduos 

da construção civil para o município de Matinhos/PR 
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Tabela 30 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Matinhos em 

descartes irregulares 
Prefeitura Caminhão A Caminhão B Caminhão C TOTAL Quantidade 

média 

(t/dia)* 

Média 

mensal de 

viagens de 

caminhões  

FEV/2014 7 viagens 

28 m3/mês 

6 viagens 

24 m3/mês 

8 viagens 

32 m3/mês 

 

84 m3/mês 

 

4,4 t/dia 

NOV/2014 9 viagens 

36 m3/mês 

11 viagens 

44 m3/mês 

8 viagens 

32 m3/mês 

 

112 m3/mês 

 

5,9 t/dia 

MAR/2015 9 viagens 

36 m3/mês 

7 viagens 

28 m3/mês 

8 viagens 

32 m3/mês 

 

96 m3/mês 

 

5,0 t/dia 

TOTAL 100 m3/mês 96 m3/mês 96 m3/mês 292 m3 

Quantidade média  97,3 m3/mês ou 3,74 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 5,1 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Tabela 31 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Matinhos/PR 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 8,3 t/dia 17,9 t/dia 4,4 t/dia 30,6 t/dia 

NOV/2014 42,7 t/dia 21,7 t/dia 5,9 t/dia 70,3 t/dia 

MAR/2015 25,5 t/dia* 17,7 t/dia 5,0 t/dia 48,2 t/dia 

MÉDIA 49,7 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em Matinhos/PR 

Fonte: o autor 

 
 

6.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

 

 No município de Matinhos existem as seguintes indústrias, conforme quadro 31 a 

seguir, que estão catalogadas no IPARDES (2015). 

 

Atividades Econômicas Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

minerais não metálicos   

5 Transformação de produtos 

naturais em calcário, adubos e 

complementos minerais 

Produtos minerais 

naturais retirados do 

solo 

Indústria da madeira e do 

mobiliário  

8 Móveis sob-encomenda; Móveis 

infantis; Escadas e utensílios de 

madeira 

Chapas de MDF, 

multilamidados e 

compensados, tábuas 

Indústria do papel, 

papelão, editorial e gráfica 

 

3 
Impressão flexográfica; Gráfica 

Bobinas de papel; 

Resma de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 

vestuário e artefatos de 

tecidos 

3 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de 

tecido; Rolos de linha 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

8 Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 



210 
 

Indústria metalúrgica 6 Metalurgia de acessórios para 

construção civil, de equipamentos 

e máquinas para indústrias; 

Metalurgia especializada em 

equipamentos para lubrificação 

Cantoneiras, tubos, 

barras maciças, chapas 

galvanizadas e chapas 

dobradas 

Indústria de material 

elétrico e comunicações 

1 Fiação e bobinamento; peças para 

telefonia e centrais eletrônicas 

Circuitos elétricos; fios 

de cobre com 

revestimento e em rolos 

Indústria da borracha, 

fumo, couros, peles e 

produtos similares e 

indústria diversa 

1 Fumo em rolo Produtos de origem 

vegetal 

Indústria química, de 

produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, 

sabões, velas e matérias 

plásticas 

4 Produção de sabões e detergentes; 

produção de velas e insumos 

parafinados 

Parafina, essências e 

conservantes; barbante 

e pavios; detergentes e 

soda cáustica 

Quadro 31 – Atividades industriais de Matinhos/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, as seguintes 

indústrias cadastradas em seu banco de dados, como destacado no quadro 32 a seguir. 

 

L. DE SANTI - EIRELI - ME 

Nome fantasia: LAJES TABA 

Endereço: Av. Paranaguá, S/n 

Bairro: Balneário Flórida 

Município: Matinhos 

CEP: 83260-000 

Número de Funcionários: 20 

Data de Fundação: 07/02/03 

Produtos: Lajes 

Setor de Atividade: 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

 

SANTI & CIA LTDA ME 

Endereço: Av. Paranaguá, S/n 

Bairro: Balneário Flórida 

Município: Matinhos 

CEP: 83260-000 

Número de Funcionários: 20 

Data de Fundação: 07/02/03 

Produtos: Lajes 

Setor de Atividade: 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

Quadro 32 – Indústrias do município de Matinhos/PR 
Fonte: FIEP (2015) 

 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 39 indústrias presentes no município de Matinhos, foi possível obter os 
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resultados em 27 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados 

fornecidos pelas empresas, são apresentados na tabela 32 a seguir. 

 

Tabela 32 - Resíduos gerados por tipo de indústria em Matinhos/PR 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 

minerais  

700 kg/dia 10% 70,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de móveis 300 kg/dia 15% 45,0 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de papel 250 kg/dia 12% 30,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil 900 m/dia 5% 45,0 m/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos 

alimentícios 

700 kg/dia 5% 35,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria metalúrgica 200 kg/dia 15% 30 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de 

materiais elétricos 

70 kg/dia 5 % 3,5 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de fumo e 

diversas 

75 kg/dia 5 % 3,75 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria química e 

outros 

110 kg/dia 7 % 7,7 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: o autor 

 

 Os resíduos sólidos industriais de Matinhos são coletados pela prefeitura 

municipal juntamente com a coleta convencional e encaminhados ao aterro controlado 

operado pelo município. 

 

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE MATINHOS/PR 

 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes  

instrumentos legais:  

1. Lei nº 1.067/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Matinhos/PR; 

2. Lei nº 1.068/2006, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano 

do município de Matinhos/PR 

3. Lei nº 1.047/2006, que dispõe sobre o Zoneamento Ambiental, Uso e Ocupação do 

Solo Rural do município de Matinhos/PR;  

4. Lei nº 1.070/2006, que institui o Código de Obras do município de Matinhos/PR; 

5. Lei nº 1.051/2006, que institui o Código de Posturas do município de Matinhos/PR;   
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6. Lei nº 1.049/2006, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de 

Matinhos/PR; 

7. Lei 1.050/2006, lei do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de 

Matinhos/PR; 

8. Decreto Municipal nº 381/2006, que regulamenta a coleta de entulhos proveniente de 

demolições, restos de construções, material vegetal decorrente de podas ou cortes. 

 

6.3.1 Lei nº 1.067/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de 

Matinhos/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 1º - Fica instituído o Plano Diretor Participativo e de Desenvolvimento Integrado 

de Matinhos com o objetivo de garantir a plena realização da função social da cidade e 

da propriedade, assim como a consolidação da cidadania e participação social, 

obedecidos os preceitos estipulados pela Constituição da República Federativa do 

Brasil, pelo Estatuto da Cidade, pela Constituição do Estado do Paraná e pela Lei 

Orgânica do Município de Matinhos.  

§ 1º – A elaboração da presente Lei obedece aos princípios e preceitos da legislação 

ambiental e urbanística federal e estadual aplicável à matéria.  

Art. 2º - São objetivos do desenvolvimento municipal: 

IV. Preservação do patrimônio ambiental natural e cultural do município; 

Art. 8º - O Plano Diretor Participativo e de Desenvolvimento Integrado de Matinhos é 

parte conjunta do processo contínuo de Planejamento, onde será assegurada a 

participação popular na sua implementação e revisão.  

§ 1
o 
– Para os fins de contribuir efetivamente com o processo de planejamento urbano e 

rural, preservação ambiental, implementação de políticas públicas de desenvolvimento 

municipal e fiscalização da efetiva aplicação do Plano Diretor de Matinhos, fica criado 

o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - CMPUMA. 

Art. 27 – Fica determinada a obrigatoriedade de elaboração, por parte do 

empreendedor, de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIV, como pré-requisito 

para concessão de licenças, autorizações e alvarás relativos a empreendimentos e 

atividades econômicas geradoras de impacto, públicas, privadas ou propostas em 

operações consorciadas, em área urbana ou rural.  
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Parágrafo Único – A elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIV, 

não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 

de Impacto Ambiental – EIA-RIMA, requeridas nos termos da legislação ambiental.  

Art. 28 – Para efeito desta Lei, considera-se empreendimento ou atividades econômicas 

geradoras de impacto de vizinhança aqueles que, quando implantados:  

I. Sobrecarregam a infraestrutura urbana, interferindo direta ou indiretamente 

no sistema viário, sistema de drenagem, saneamento básico, eletricidade e 

telecomunicações;  

II. Tenham uma repercussão ambiental significativa, provocando alterações nos 

padrões funcionais e urbanísticos da vizinhança ou na paisagem urbana e patrimônio 

natural circundante;  

III. Estabeleçam alteração ou modificação substancial na qualidade de vida da 

população residente na área ou em suas proximidades, afetando sua saúde, segurança 

ou bem-estar;  

IV. Alterem as propriedades químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente;  

Parágrafo único – Compete à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente declarar previamente se o empreendimento ou atividades econômicas é 

geradora de impacto de vizinhança. 

Art. 29 – Para empreendimentos classificados como nocivas e perigosas, é obrigatório 

estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA pelos órgãos municipal, estadual e federal. 

VI. Usinas de reciclagem de resíduos sólidos;  

VII. Usinas de asfalto;  

VIII. Cemitérios;  

IX. As industrias com área igual ou superior a 1.000,00m
2 

(mil metros 

quadrados); 

XI. Os Crematórios. 

Art. 30 - O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV será executado de forma a 

contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 

qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a 

análise, no mínimo, dos seguintes aspectos:  

VII. Interferências na paisagem urbana, nos patrimônios natural e cultural;  

VIII. Potencial de poluição sonora, geração de resíduos e demais formas de 

poluentes. 
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Art. 37 – Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 

medidas: 

I. A modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e subsolo bem como alterações das normas edílicas, considerando o impacto 

ambiental delas decorrentes.  

II. Alterações das APP’s dentro do perímetro urbano do município, a critério da 

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, com a anuência do Conselho 

Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CMPUMA, considerando 

impacto ambiental delas decorrentes. 

Art. 40 – As operações urbanas consorciadas terão pelo menos duas das seguintes 

finalidades: 

IV. Valorização, recuperação e preservação do patrimônio ambiental ou cultural 

do Município de Matinhos, em especial a recuperação das áreas de APP’s após a 

relocação das famílias que estavam ocupando irregularmente estas áreas;  

V. Implantação da infraestrutura de saneamento básico; 

Art. 41 – Poderão ser objeto de uma operação urbana consorciada as áreas que estejam 

subutilizadas, que necessitem de revitalização, recuperação ambiental, regularização 

fundiária, urbanização, saneamento básico ou que sirvam para a implantação de 

projetos sociais, culturais, turísticos e de geração de renda desde que atendam ao 

interesse público.  

Parágrafo único. O município mediante lei específica poderá estabelecer outras áreas 

destinadas a operações urbanas consorciadas, desde que estejam em consonância com 

as diretrizes e prioridades estabelecidas nesta Lei e sejam garantidos mecanismos de 

controle social para sua concepção e implementação. 

 

6.3.2 Lei nº 1.068/2006, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano do município de Matinhos/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 5° - A área urbana municipal fica subdividida em Setor Especial de Ocupação e 

Zonas Urbanas, dentro do zoneamento indicado no Mapa 07 - Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo que é parte integrante desta Lei, conforme súmula nos incisos a seguir. 
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I. Setor Especial Industrial (SEI): caracterizado pelo espaço urbano reservado 

às indústrias não poluentes, cujo licenciamento será precedido de Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV - para edificações com área igual ou superior a 1000,00m
2 
(mil metros 

quadrados). Os parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor Especial Industrial 

são os constantes das Tabelas 01 e 02, integrantes desta Lei.  

Art. 6° - Os usos do solo serão classificados quanto à sua natureza, subdividindo-se 

quanto à sua escala, conforme abaixo discriminado, seguida da codificação que a 

representa na Tabela 01 de Usos Permitidos, Permissíveis e Proibidos, parte integrante 

desta Lei: 

IV. Atividades Produtivas ou Usos Industriais (I):  

r) indústria caseira (I1);  

s) indústria micro (I2);  

t) indústria de pequeno porte (I3);  

u) indústria de médio porte (I4);  

v) indústria de grande porte (I5);  

w) indústria naval de qualquer porte (I6).  

Art. 11 - Ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CMPUMA 

incumbirá, através de seus membros titulares e suplentes, a supervisão da Política 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente, a qual orientará a aplicação 

do Plano Diretor Participativo e de Desenvolvimento Integrado e do Zoneamento na 

cidade, nas circunstâncias de casos omissos ou da atualização, regulamentação e ajustes 

normativos sobre suas Leis Fundamentais e Ordinárias. 

Art. 13 – Para fins de aplicação da presente Lei são adotados os conceitos e definições 

abaixo enumerados. 

XVI. Indústria: é atividade da qual resulta a produção de bens pela 

transformação de insumos.  

XVII. Indústria Caseira (I1): é a atividade industrial formal de pequeno porte, 

não incômoda e não poluidora, instalada em conjunto com a habitação, e que envolve 

até 05 (cinco) pessoas trabalhando no local.  

XVIII. Indústria Micro (I2): é a atividade industrial formal de pequeno porte, 

não incômoda e não poluidora, e que necessita de área construída não superior a 180 m² 

(cento e oitenta metros quadrados), envolvendo até 10 (dez) pessoas trabalhando no 

local.  
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XIX. Indústria de Pequeno Porte (I3): é a atividade industrial formal de pequeno 

porte, não incômoda e não poluidora, e que necessita de área construída não superior a 

300 m² (trezentos metros quadrados), envolvendo até 15 (quinze) pessoas trabalhando 

no local.  

XX. Indústria de Médio Porte (I4): é a atividade industrial formal de médio porte, 

não poluidora, e que necessita de área construída não superior a 2.000,00 m² (dois mil 

metros quadrados), envolvendo até 50 (cinquenta) pessoas trabalhando no local.  

XXI. Indústria de Grande Porte (I5): é a atividade industrial formal, de grande 

porte, não poluidora, e que necessita de área construída superior a 2.000,00 m² (dois mil 

metros quadrados), envolvendo mais de 50 (cinquenta) pessoas trabalhando no local.  

XXII. Nociva: é aquela atividade ou uso capaz de causar poluição de qualquer 

natureza em grau e intensidade incompatíveis com a presença do ser humano, e com a 

necessidade de uma conveniente preservação do meio ambiente natural.  

XXIII. Outras indústrias: são as atividades industriais que, em função da área 

construída demandada ou da maior geração de empregos, não possam ser classificadas 

em outras categorias, bem como aquelas de natureza nociva, perigosa ou poluidora de 

qualquer porte.  

XXIV. Perigosa: é a atividade ou uso capaz de por em risco a vida de pessoas e 

a integridade física das edificações vizinhas.  

Art. 16 - A permissão para a localização ou construção de edificação envolvendo 

qualquer uso ou atividade considerada nociva, causadora de impacto ou perigosa, assim 

declarada pelo Setor de Urbanismo da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 

Meio Ambiente, dependerá de elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - 

EPIV – e prévia aprovação do projeto pelos órgãos competentes do Estado, atendidas as 

exigências específicas para cada caso. 

Art. 17 - Os alvarás de localização e funcionamento poderão ser cassados a qualquer 

tempo nos casos em que a atividade desenvolvida:  

I. Se revele incômoda, nociva ou perigosa às pessoas e propriedades 

circunvizinhas;  

II. Seja desvirtuada de suas características originalmente aprovadas;  
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6.3.3 Lei nº 1.047/2006, que dispõe sobre o Zoneamento Ambiental, Uso e Ocupação 

do Solo Rural do município de Matinhos/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 2° - São objetivos desta Lei: 

III. Estabelecer as condições de aproveitamento do uso do solo rural de 

Matinhos, considerando a preservação ambiental e qualidade dos ecossistemas naturais. 

Art. 5º - Não será permitida a atividade minerária nos seguintes casos: 

I. Nas áreas de ocorrência de associações vegetais relevantes; 

II. Nas áreas e sítios de importância para a reprodução e sobrevivência de 

espécies animais ameaçadas de extinção; 

III. Nas áreas e locais com ocorrência de conjunto de importância histórica, 

artística, etnológica, paisagística e/ou sítios arqueológicos, incluindo seu entorno 

imediato, cujas dimensões e características serão definidas caso a caso; 

IV. Na Área de Proteção ao Manancial e em áreas de preservação permanente - 

APP. 

Art.6º - Nas demais áreas, a atividade minerária poderá ser desenvolvida, mediante 

prévia aprovação de Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -, e da observância dos 

seguintes princípios gerais e restrições: 

I. Execução de plano de tratamento de efluentes e rejeitos, possibilitando que o 

lançamento ocorra em qualidade compatível com a classificação das bacias receptoras 

e não provoque a erosão dos pontos de lançamento e dos corpos receptores; 

II. Execução de projeto de retenção e disposições de estéreis e rejeitos, de forma 

a evitar a contaminação dos mananciais, corpos e cursos d’água; 

IV. Realização de estudos específicos sobre a aplicabilidade dos rejeitos; 

V. Realização de estudos visando a utilização das áreas desmatadas e de 

disposição de estéreis e rejeitos para atividades florestais, agropecuárias e outras, 

respeitadas as normas estabelecidas para a Zona em que se localizem; 

Art. 13 - Não serão permitidas as atividades industriais nos seguintes casos: 

I. Nas áreas com declividade superior a 25º; 

II. Na Área de Proteção ao Manancial; 

III. Em áreas de preservação permanente – APP; 

IV. Na Zona de Conservação Ambiental – APA de Guaratuba; 
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V. Nas áreas de ocorrência de associações vegetais relevantes; 

VI. Nas áreas de sítios de importância para a reprodução e sobrevivência de 

espécies animais ameaçados de extinção;  

VII. Nas áreas e locais com ocorrência de conjuntos de importância histórica, 

artística, etnológica, paisagística e sítios arqueológicos, incluindo seus entornos 

imediatos, cujas dimensões e características serão estabelecidas caso a caso. 

Parágrafo Único - Os demais casos, observados as normas legais pertinentes, deverão 

ser submetidos à apreciação final do Conselho do Litoral. 

Art. 14 - Nas demais áreas, as atividades industriais poderão ser desenvolvidas mediante 

observância dos seguintes princípios gerais e restrições: 

I. Apresentem os equipamentos convenientes para filtragem de suas emissões, a 

fim de que estas sejam compatíveis com um padrão de emissão de gases de qualidade tal 

que não afete a vida silvestre e permita o pleno desenvolvimento das espécies vegetais; 

II. Não impliquem liberação de partículas sólidas em suspensão aérea a níveis 

que venham a comprometer a vida silvestre e o pleno desenvolvimento das espécies 

vegetais; 

III. As instalações industriais sejam feitas de forma a não comprometer a 

estabilidade das encostas; 

IV. A drenagem das águas pluviais das instalações e suas vias de acesso sejam 

efetuadas por meio das adequadas estruturas hidráulicas, de forma a preservar a 

estabilidade à erosão hídrica dos pontos de lançamento e dos corpos receptores; 

V. As instalações industriais devem conter convenientes dispositivos de 

tratamento dos efluentes que permitam lançamentos de qualidade compatível com a 

classificação dos rios e cursos d’ água receptores. 

Art. 25 – As instalações e equipamentos necessários ao desenvolvimento de atividades 

do tratamento dos resíduos sólidos, da implantação de serviços públicos relacionados à 

gestão biotecnológica e cultivo flores e mudas, através de sistema cooperativista, devem 

ser executadas mediante o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental, EIA - RIMA e a observância dos seguintes princípios gerais e restrições: 

II. Os lançamentos de efluentes e águas pluviais devem possuir estruturas 

hidráulicas que garantam a estabilidade à erosão hídrica dos pontos de lançamento e 

dos corpos receptores; 

III. As edificações devem dispor de instalações adequadas para afastamento, 

tratamento e lançamentos dos esgotos sanitários; 
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IV. As instalações e equipamentos devem contar com dispositivos de tratamento 

dos efluentes, que permitam lançamentos em qualidade compatível com a classificação 

dos rios e corpos d’água receptores. 

Art. 33 – Para fins de aplicação da presente Lei são adotados os conceitos e definições 

abaixo enumerados. 

XII. Incômoda: é aquela atividade ou uso capaz de produzir ruídos, trepidações, 

gases, poeiras, exalações ou significativa perturbação no tráfego local. 

XIII. Indústria: é atividade da qual resulta a produção de bens pela 

transformação de insumos. 

XIV. Indústria Caseira: é a atividade industrial formal de pequeno porte, não 

incômoda e não poluidora, instalada em conjunto com a propriedade rural, e que envolve 

até 05 (cinco) pessoas trabalhando no local. 

XV. Indústria de Pequeno Porte: é a atividade industrial formal de pequeno porte, 

não incômoda e não poluidora, e que necessita de área construída não superior a 300 m² 

(trezentos metros quadrados), envolvendo até 15 (quinze) pessoas trabalhando no local. 

XVI. Nociva: é aquela atividade ou uso capaz de causar poluição de qualquer 

natureza em grau e intensidade incompatíveis com a presença do ser humano, e com a 

necessidade de uma conveniente preservação do meio ambiente natural. 

XVII. Perigosa: é a atividade ou uso capaz de por em risco a vida de pessoas e a 

integridade física das edificações vizinhas. 

XX. Uso do Solo: é a atividade ou conjunto de atividades desenvolvidas nas 

edificações a serem implantadas em um determinado lote ou zona. 

XXI. Uso Adequado: é o uso mais compatível com a conceituação da área, zona 

ou unidade, devendo ser estimulado na mesma. 

XXII. Uso Permissível: é o uso que pode eventualmente ser permitido em uma 

área, zona ou unidade, dependendo de uma análise específica pelo Conselho Municipal 

de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente. 

XXIII. Uso Proibido: é o uso incompatível com a conceituação da área, zona ou 

unidade, e que não pode ser aceito na mesma. 

 

6.3.4 Lei nº 1.070/2006, que institui o Código de Obras do município de Matinhos/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 
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 Art. 20 - Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre o território do 

município de Matinhos, serão executadas, obrigatoriamente, mediante licença ou Alvará 

prévios, expedidos pela Prefeitura Municipal, obedecidas as normas desta Lei e das Leis 

Estaduais e Federais aplicáveis. 

Art. 53 - De acordo com o que estabelece a Legislação Federal pertinente, não poderão 

ser executadas, sem licença prévia da Prefeitura, devendo obedecer às determinações do 

presente código, as seguintes obras:  

I. Construção de edifícios públicos;  

II. Obras de qualquer natureza de propriedade da União ou do Estado;  

III. Obras a serem realizadas por instituições oficiais ou paraestatais ou 

Institutos de Previdência, quando para sua sede própria.  

Art. 56 - Todas as obras de reforma, ou demolição serão objeto de licença, previamente 

à sua execução, junto à Prefeitura que e, a seu critério, com base na Legislação 

Urbanística do município, poderá exigir o processamento para obtenção de Alvará para 

sua realização. 

Art. 70 - São obras de transformação ambiental: 

II. Serviços de demolição predial em edificações que, a critério da Prefeitura 

Municipal, faça parte do patrimônio cultural da comunidade como elemento relevante 

ou referencial da paisagem;  

III. Serviços de mineração ou extração mineral, de desmatamento ou extração 

vegetal e de modificação notória de conformação físico-territorial de ecossistemas 

faunísticos e florísticos em geral, assim enquadrado por notificação de técnico do órgão 

municipal competente.  

Art. 71 – Ficam sujeitas à elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) as 

obras mencionadas no Artigo 70.  

§ 1°- O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deve ser executado de forma a contemplar 

os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de 

vida da população residente na área e suas proximidades.  

§ 2°- Será exigido o EIA-RIMA quando assim a legislação estadual ou federal exigir. 

Art. 171 - São proibidos os incineradores de resíduos sólidos em edificações residenciais, 

comerciais e de prestação de serviços, exceto quando claramente especificados neste 

Código.  

Art. 172 - Os incineradores de lixo hospitalar deverão obedecer às normas específicas 

para sua construção, de acordo com a NBR 12809/93.  
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Art. 173 - Conforme a natureza ou volume do lixo, serão adotadas medidas especiais 

para a sua remoção, obedecendo às normas estabelecidas pela autoridade municipal 

competente. 

Art. 212 - As edificações, de acordo com as atividades nelas desenvolvidas e com suas 

categorias funcionais classificam-se em: 

II. Edificações comerciais, de serviços e industriais;  

Art. 226 - Edificações Comerciais, de serviços e industriais são destinadas à 

armazenagem e venda de mercadorias, prestação de serviços profissionais, técnicos, 

burocráticos, de manutenção e reparo e manufaturas em escala artesanal ou industrial 

e classificam-se em: 

IX. Edificações para indústrias, oficinas e depósitos.  

Art. 301 - As edificações para atividades de saúde, destinadas à prestação de assistência 

médico-sanitária e odontológica, conforme suas características e finalidade classificam-

se em:  

a) posto de saúde;  

b) centro de saúde;  

c) ambulatório geral;  

d) clínica sem internamento;  

e) clínica com internamento;  

f) consultório;  

g) laboratório de análises clínicas, laboratório de produtos farmacêuticos e banco de 

sangue;  

h) hospitais.  

Art. 312 - A edificação para hospital, estabelecimento de saúde, de atendimento de nível 

terciário, de prestação de assistência médica em regime de internação e emergência nas 

diferentes especialidades médicas deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou 

locais para: 

j) disposição adequada de resíduos hospitalares.  

Art. 342 - As edificações ou instalações destinadas a alojamento, adestramento e 

tratamento de animais, conforme suas características e finalidades classificam-se em:  

I. Consultórios, clínicas e hospitais de animais. 
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6.3.5 Lei nº 1.051/2006, que institui o Código de Posturas do município de 

Matinhos/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 4º - Para efeito deste Código são adotadas as seguintes definições: 

c) Alvará de Construção, de Reforma, de Demolição ou outros serviços de edificação: 

documento expedido pela Prefeitura Municipal que autoriza a execução de obras, em 

conformidade com o Código de Obras e sujeito a sua fiscalização; 

Art. 8º - Os moradores são responsáveis pela construção, limpeza e conservação do 

passeio e sarjetas fronteiriças a sua residência, zelando pelo seu uso devido. 

§ 3º - É absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer o lixo ou detritos sólidos de 

qualquer natureza para os receptores e “bocas de lobo” dos logradouros públicos. 

Art. 10 - Para preservar de maneira geral a higiene pública fica terminantemente 

proibido: 

II. Conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam 

comprometer o asseio das vias públicas; 

 III. Queimar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em 

quantidade capaz de molestar a vizinhança; 

IV. Atirar nas vias públicas, lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos. 

Art. 29 - Os resíduos sólidos de lixo domiciliar serão acondicionados em sacos plásticos 

apropriados e depositados em latões ou cestas elevadas na via pública o tempo 

estritamente necessário para remoção pelo serviço de limpeza pública, de acordo com 

os horários pré-determinados pelo departamento competente. 

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais, bares, hotéis e similares deverão acondicionar o 

lixo em recipientes fechados, não podendo ficar fora dos horários das coletas nos 

passeios públicos, principalmente na área central. 

§ 2º - Para o comércio e indústria existente seguir padrão estipulado pela Prefeitura 

para os recipientes sendo considerados tamanhos e cores. 

§ 3º - Não serão considerados como lixo os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de 

materiais de construção, os entulhos provenientes de cocheiras e estábulos, as palhas e 

outros resíduos das casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos de árvores, que 

devem ser removidos à custa dos respectivos inquilinos ou proprietários. 
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§ 4º - Estes resíduos poderão, no entanto, ser removidos pela municipalidade, mediante 

pagamento de taxa própria. 

§ 5º - A taxa referente aos serviços tratados no parágrafo anterior poderá ser cobrada 

em carnê ou guias de recolhimento, com prazo fixado por Lei. 

Art. 30 – Os resíduos sólidos fármaco-hospitalares – lixo hospitalar serão apresentados 

à coleta em local pré-determinado, em recipientes apropriados e padronizados, 

acondicionados e identificados. 

Parágrafo único – Considera-se resíduos fármaco-hospitalares aqueles declaradamente 

contaminados, considerados contagiados ou suspeitos de contaminação, provenientes de 

estabelecimentos hospitalares, necrotérios, centros de bancos de sangue, consultórios, 

farmácias, drogarias, centros de saúde, laboratórios de análise e clínicas de anatomia 

patológicas e congêneres. 

Art. 94 - Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular 

resíduos no solo, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal e dos órgãos federais 

ou estaduais, no que couber. 

Parágrafo único – A utilização do solo como destino final de resíduos, potencialmente 

poluentes, deverá ser feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos de 

transporte e destino final, aprovados pela Prefeitura ou órgão estadual, seja em 

propriedade pública ou particular. 

Art. 101 - É proibida a queima, ao ar livre, de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer 

outro material combustível, exceto mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal. 

Art. 102 - É proibida a instalação e o funcionamento de incineradores domiciliares ou 

prediais, de quaisquer tipos. 

Art. 113 - Nenhum estabelecimento comercial, prestador de serviço ou industrial poderá 

funcionar no município sem prévia licença da Prefeitura, que a concederá, a pedido dos 

interessados e mediante pagamento de tributos devidos. 

 

6.3.6 Lei nº 1.049/2006, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do 

município de Matinhos/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 1°- A presente Lei se destina a disciplinar os projetos de parcelamento do solo 

urbano no município de Matinhos, os quais dependerão da aprovação prévia e 
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fiscalização da Prefeitura, Conselho do Litoral e dos órgãos estaduais ou federais, 

quando necessário for, conforme as normas aqui contidas. 

Art. 2°- Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos no Setor 

Especial Industrial ou nas Zonas Urbanas, assim definidas nas leis municipais de 

Perímetro Urbano e de Zoneamento para Ocupação e Uso do Solo Urbano. 

 

6.3.7 Lei 1.050/2006, lei do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de 

Matinhos/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Município de 

Matinhos – FMD, além de outras receitas eventuais que lhe forem destinadas por lei, ou 

ato administrativo: 

V. Receitas decorrentes da cobrança de multas por infração às legislações 

urbanística e ambiental; 

VII. Recursos auferidos para a realização de Medidas Compensatórias nas áreas 

ambiental e urbanística; 

Art. 3º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Município 

de Matinhos – FMD serão destinados à aplicação, prioritariamente, em: 

IV. Preservação, proteção e recuperação de área de interesse histórico, 

ambiental, urbanístico, paisagístico e paleontológico; 

VII. Desenvolvimento tecnológico, institucional e de políticas públicas na área 

urbanística e ambiental; 

VIII. Conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. 

 

6.3.8 Decreto Municipal nº 381/2006, que regulamenta a coleta de entulhos 

proveniente de demolições, restos de construções, material vegetal decorrente de 

podas ou cortes. 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

têm pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 1º - Fica terminantemente proibida à colocação e depósito de entulhos, restos de 

construções e material vegetal em vias e logradouros públicos. 
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Art. 2º - As pessoas físicas ou jurídicas que necessitarem depositar entulhos em vias e 

nos logradouros públicos por curto espaço de tempo, deverão fazê-lo por meio de 

caçamba estática coletora de entulho. 

§ 1º - A necessidade de depositar entulhos em vias e logradouros públicos, verifica-se 

quando da impossibilidade, comprovada de local no interior do imóvel em questão, onde 

estão sendo gerados os mesmos. 

§ 2º - Entende-se por vias e logradouros públicos, os passeios, a pista de rolamento e os 

imóveis de propriedade do Município. 

§ 3º - Entende-se por entulhos, os restos de construções e materiais similares, restos de 

qualquer outro material inaproveitável, bem como restos de limpeza de imóveis, 

construídos ou não. 

Art. 3º - Ficam proibidas todas as destinações de quaisquer outros resíduos nesses 

recipientes, especialmente o depósito de uso doméstico, hospitalar e similares e material 

vegetal. 

Art. 4º - A coleta de material vegetal decorrente de podas e cortes, será efetuada todas 

as terças e quartas-feiras de forma gratuita, mediante solicitação prévia do contribuinte, 

à Ouvidoria do Município via protocolo, na qual deverá constar o nome, e o endereço do 

local da execução dos serviços. 

§ 1º - No caso de corte ou poda de árvores, será exigida a apresentação da autorização 

dos órgãos ambientais competentes. 

Art. 5º - A coleta de materiais vegetais, em dias não especificados no caput do artigo 4º, 

será cobrado a taxa de 0,20 UFM por metro cúbico, que deverá ser recolhida através de 

Guia de Recolhimento lançada pela Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Assuntos 

Fundiários. 

Art. 6º - Verificada a infração será o responsável intimado a proceder a limpeza do local, 

no prazo máximo de 24 horas, sob pena de incorrer em multa no valor correspondente a 

150 Unidades Fiscais do Município - UFMs, a ser aplicada em dobro no caso de 

reincidência. 

Parágrafo Único - O proprietário será notificado da imposição da multa por meio de 

correspondência registrada, sendo o valor cobrado juntamente com o IPTU do exercício 

subsequente. 
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7 O MUNICÍPIO DE MORRETES/PR 

  

 

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Morretes/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil 

e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes secretarias e órgãos 

públicos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de 

Planejamento e Secretaria de Infraestrutura. Na sequência apresenta-se a descrição das 

principais características do município de Morretes/PR, dos resíduos selecionados nesta 

pesquisa e dos instrumentos de gestão disponíveis no município com relação a esses 

resíduos. 

 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORRETES/PR 

 

 

Já no início de 1.500, começam a chegar os portugueses no litoral do Paraná, que 

se instalam na Ilha da Cotinga, na baía de Morretes. Por volta de 1.646 começa o processo 

de exploração da terra. Chegam os primeiros mineradores vindos de São Paulo, por 

Cananéia. E com os portugueses por perto, não demorou muito para a colonização chegar 

em Morretes, que foi fundada em 31 de outubro de 1.733, pelo Ouvidor Rafael Pires 

Pardinho. A vila foi elevada a cidade pela Lei n° 188 de 24 de maio de 1.869, com a 

denominação de "Nhundiaquara", nome do grande rio que a margeia, porém, em 7 de 

abril de 1.870 e pela Lei n° 277, passou a ser chamada de Morretes. No princípio o 

povoamento foi lento.  Em meados do mesmo século, foi construída pelos escravos a 

Igreja de São Benedito. Seu estilo é colonial e o acervo artístico, ainda permanece em seu 

interior (MORRETES,2014). 

A secular Estrada da Graciosa foi finalizada provavelmente em 1.873, originada 

a partir de uma trilha de índios. Na Graciosa, foram traçados os primeiros caminhos 

primitivos do primeiro planalto: O Arraial, Itupava e Graciosa. Atualmente, a Estrada da 

Graciosa, que começa a 37 km de Curitiba (BR-116 em direção a São Paulo), oferece 

uma ampla infraestrutura com parques, churrasqueiras, quiosques e rios. Tudo isso com 

o Pico do Marumbi ao fundo, formando um cenário deslumbrante.  
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Marco como obra arquitetônica, a Estrada de Ferro foi construída em 1.890 e é 

hoje, uma das mais antigas estradas de ferro em funcionamento no país. Na época, era a 

única via de acesso ao litoral. Hoje, com seus 110 km e 13 túneis, a Estrada de Ferro 

diariamente leva turistas do mundo todo num trajeto que dura cerca de 3 horas.  Morretes 

também foi o palco do primeiro teatro do Paraná, em 1.865. O teatro foi construído em 

homenagem à coroação de D. Pedro II. Um incêndio o destruiu em 1.930. Logo depois, 

foi construído na rua principal da cidade, o Theatro Municipal, que funcionou por muitos 

anos também como cinema. Em 2.002, ele foi restaurado por iniciativa do Governo do 

Estado do Paraná. As igrejas seculares também estão presentes, destacando-se a Igreja 

Matriz de Nossa Senhora do Porto, construída em 1.812 e a Igreja de São Benedito, 

construída por escravos em 1765 (HISTÓRIA DE MORRETES, 2013). 

Em 1.760 foi fundada em Morretes a Irmandade de São Benedito, reunindo 

conforme rezam seus estatutos, pretos, escravos, administradores e pessoas livres que por 

suas devoções quiseram pertencer a ela sem distinção de sexo ou idade, que professem a 

religião Católica Romana, tendo por fim festejar anualmente ao Glorioso São Benedito 

no dia 25 de dezembro. Embora tenha se perdido quase toda a documentação da 

irmandade em uma enchente da década de 1.960, os livros que sobreviveram permitem 

levantar sua história a partir do ano de 1.860. Entre 1.865 e 1.895 são construídas a capela 

e o cemitério, com grande dificuldade por corresponder, na região a um período de 

decadência econômica. Compõem-se sua arquitetura do esquema edificado mais simples 

da tradição religiosa: nave, torre-sineira e capela-mor. A construção é de alvenaria mista, 

pedra e tijolo, com cobertura em duas águas com telhado em beira e bica. 

Internamente o maior interesse está no altar-mor, com um grupo de imagens de diferentes 

épocas, sobressaindo-se entre todas as do padroeiro, o glorioso São Benedito 

(MORRETES,2014). 

         No mesmo século, transferiu-se para cá, o Capitão Antonio Rodrigo de Carvalho 

que juntamente com sua esposa, Maria Gomes Setubal, receberam autorização da 

Provisão de 05 de julho de 1.767, para levantar uma Capela em Morretes, com a devida 

autorização do Papa, sendo esta erigida em 1.769, e denominada Nossa Senhora do Porto 

de Deus dos Três Morretes.  

Morretes teve um papel relevante no desenvolvimento econômico e político do 

Estado, notadamente no Ciclo do Ouro, da Erva-Mate e da Cana de Açucar. O ciclo do 

Ouro, durou 70 anos de 1.665 a 1.735. Havia muitas minas de ouro, destacando-se entre 

elas a Mina de Penajóia. Era a maior mina de ouro do Brasil. Muito ouro desta mina foi 

http://www.praiaslitoralparana.com.br/morretes/%20historia-de-morretes.php
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enviado para Portugal, através dos vapores Marumbi e Iguaçu (MORRETES,2014). 

     O ciclo da erva-mate durou 60 anos, de 1.820 a 1.880. No espaço de 20 anos, entre 

1.830 a 1.850 havia 80 fábricas de socar erva e quase todas movidas por encanamento de 

água. Ela chegava aqui pelo caminho da Graciosa e depois de beneficiada e socada, ela 

era conduzida ao planalto pelo caminho do arraial (MORRETES,2014). 

O município tem sua origem pelo desmembramento de Antonina, sendo sua data 

de instalação em 05 de julho de 1.841 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município é 31  

de outubro. Possui área territorial de 687,51km², sendo a sede municipal distante 70,4 km 

de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Além da sede municipal, Morretes, possui o 

distrito de Porto de Cima. Sua sede situa-se a 10 m de altitude com relação ao nível do 

mar. Possui limite territorial com os municípios de Campina Grande do Sul, Antonina, 

Paranaguá, Guaratuba, São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e Campina Grande 

do Sul, conforme figura 15 a seguir (IPARDES, 2015). 

 

 

Figura 15 – Localização de Morretes/PR e seus municípios limítrofes 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

Possui população total de 15.718 habitantes (IBGE, 2010), sendo 8.540 na zona 

rural e 7.178 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 33 a seguir as mais importantes. 
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Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos minerais não metálicos   1 Classe II A – Não inertes 

Indústria da madeira e do mobiliário  1 Classe II B - Inertes 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 6 Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 2 Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

 

8 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil 16 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 3 Classe I - Perigosos 

Quadro 33 – Principais atividades econômicas de Morretes/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

No quadro 34 apresenta-se alguns indicadores sociais, econômicos e 

populacionais para melhor descrever o município de Morretes. 

 

Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,5475 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda per capita R$ 665,51  

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 648,33 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. Considerou-se 

como renda domiciliar per capita a 

soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio, em reais, 

dividida pelo número de seus 

moradores. 

Densidade Demográfica 23,83 hab/km²  

Grau de Urbanização  45,67%  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  

 

0,6876 anos O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e 

apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto 

e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,837 anos 

IDHM - Educação  

 

0,544 anos 

IDHM - Renda  0,710 anos 

Classificação na unidade da federação  285  

Quadro 34 – Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Morretes/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 



232 
 

7.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE MORRETES/PR 

 

 

7.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Morretes possui  3 farmácias e drogarias, 2 funerárias, 3 clínicas 

odontológicas, 1 Centro de saúde/Unidade básica de saúde, 3 Clínica 

especializada/Ambulatório especializado, 8 consultórios médicos, 1 hospital geral, 1 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência e 9 postos de saúde 

(IPARDES, 2015e; MORRETES, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 33 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 33 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Morretes/PR 
Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média 

(kg/mês) 

Valor unitário 

(R$/kg) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 16.325 186 42 10,00 1.860,00 420,00 

Out/14 16.381 155 33 10,00 1.550,00 330,00 

Fev/15 16.399 159 38 10,00 1.590,00 380,00 

(1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 

 

7.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 
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financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, 

está fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, 

mediante dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de 

construção registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não 

ocorra sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores.  

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Morretes/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a março de 2015, conforme dados da tabela 34. 

A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica, à exceção do 

mês de julho de 2013 e janeiro de 2014, o qual apresentou metragem nula em função de 

neste período, geralmente, alguns setores da prefeitura estar em férias coletivas. Além 

disso, deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 
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Tabela 34 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Morretes/PR no período de janeiro de 2012 a março de 2015 

Mês Ano 

2012 

(m2) 

2013 

(m2) 

2014 

(m2) 

2015 

(m2) 

Janeiro 193,20 583,37 -x- 144,42 

Fevereiro 224,16 347,31 1.558,71 1.113,38 

Março 761,47 222,55 835,42 179,55 

Abril 640,17 2.691,35 1.397,46  

Maio 2.077,44 153,06 891,32  

Junho 908,9 1.077,24 630,84  

Julho 1.087,30 -x- 148,46  

Agosto 454,0 2.778,14 1.816,88  

Setembro 883,82 705,06 905,56  

Outubro 555,8 168,0 899,55  

Novembro 577,61 685,92 808,17  

Dezembro 1.893,7 953,02 258,91  

TOTAL 10.257,57 10.365,02 10.151,28 1.437,35* 

   *Nesse caso, considerou-se apenas os três meses 

   Fonte: o autor 

 

Assim, pode-se chegar à tabela 35 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 35 - Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas. 

 2012 2013 2014 215 

Áreas licenciadas (m2/ano) 10.257,57 10.365,02 10.151,28 1.437,35 

Acréscimo de 15% para as 

construções informais  (m2/ano) 

 

11.796,0 

 

11.920,0 

 

11.674,0 

 

1.653,0 

Multiplicado por 0,096 t/m2 1.132,4 t/ano 1.144,3 t/ano 1.120,7 t/ano 158,7 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 3,63 t/dia 3,68 t/dia 3,59 t/dia 2,03 t/dia * 

MÉDIA 3,63 t/dia** 

*Nesse caso, 26 dias úteis/mês x 3 meses = 78 dias 

**Excluiu-se da média os dados de 2015 por apresentarem discrepâncias com relação aos outros anos da 

pesquisa 

Fonte: o autor 

 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Morretes/PR não existem empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Quando existem obras de grande porte (raras) ou 

grande quantidade de obras em andamento, as construtoras da cidade solicitam a vinda 

de caminhões da Paranaguá/PR para fazer a coleta e destinação corretas. Existe uma 
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relação entre a quantidade de áreas licenciadas pela prefeitura e a quantidade de veículos 

coletores utilizados. Há que se destacar que aqui está se considerando apenas as obras de 

reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos provenientes de 

construções novas. Essa informação foi repassada às empresas coletoras de entulho para 

que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses 

de novembro de 2013, setembro de 2014 e fevereiro de 2015. As características das 

empresas de disk entulho estão apresentadas na tabela 36 a seguir. 

 

Tabela 36 – Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de 

Morrestes/PR 

Empresa Nº de caçambas 

(unidade) 

Volume médio das 

caçambas (m3) 

Nº de caminhões 

(unidade) 

A 20 4,0 1 

B 22 3,5 1 

Fonte: o autor 

 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de 

construção gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de 

terrenos, execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 

percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se na tabela 37 a seguir. 

 

Tabela 37 – Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que 

atuam na cidade de Morretes/PR 
Empresa A B TOTAL 

Média mensal 

de caçambas 

transportadas  

NOV/2013 22 unidades  

88 m3/mês 

17 unidades 

59,5 m3/mês 

 

147,5 m3/mês 

SET/2014 23 unidades 

92 m3/mês 

24 unidades 

84 m3/mês 

 

176 m3/mês 

FEV/2015 25 unidades 

100 m3/mês 

19 unidades 

66,5 m3/mês 

 

166,5 m3/mês 

Quantidade média (m3/mês) 163,3 m3/mês 

Acréscimo de 20% 196,0 m3/mês 

Quantidade média (m3/dia) 7,54 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 10,25 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Morretes fazem regularmente a 
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coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas desabitadas 

no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Obras 

e Planejamento a prefeitura de Morretes possui três caminhões caçamba de 4 m3 cada que 

realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, juntamente 

com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 38 a 

seguir. Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

 

Tabela 38 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Morretes em 

descartes irregulares 

Prefeitura Caminhão A Caminhão B Caminhão C 

Média mensal 

de viagens de 

caminhões  

NOV/2013 2 viagens 

8 m3 

2 viagens 

8 m3 

3 viagens 

12 m3 

SET/2014 1 viagem 

4 m3 

3 viagens 

12 m3 

2 viagens 

8 m3 

FEV/2015 3 viagens 

12 m3 

1 viagem 

4 m3 

2 viagens 

8 m3 

TOTAL 24 m3 24 m3 28 m3 

Quantidade média  25,3 m3/mês ou 0,973 m3/dia 

Quantidade média (t/dia) 1,32 t/dia 

Fonte: o autor 

 

 Assim, apresenta-se na tabela 39 a seguir a estimativa de geração de resíduos da 

construção civil para o município de Morretes/PR. 

 

Tabela 39 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Morretes/PR 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

NOV/2013 2,91 t/dia 9,26 t/dia 1,46 t/dia 13,63 t/dia 

SET/2014 3,85 t/dia 11,05 t/dia 1,26 t/dia 16,16 t/dia 

FEV/2015 4,73 t/dia 10,45 t/dia 1,26 t/dia 16,44 t/dia 

MÉDIA 15,41 t/dia 

Fonte: o autor 

 

7.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

 

 No município de Morretes existem as seguintes indústrias, conforme quadro 35 a 

seguir, que estão catalogadas no IPARDES (2015). 
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Atividades 

Econômicas 

Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

minerais não metálicos   

1 Transformação de produtos 

naturais em calcário, adubos e 

complementos minerais 

Produtos minerais 

naturais retirados do 

solo 

Indústria da madeira e 

do mobiliário  

1 Móveis sob-encomenda; Móveis 
infantis; Escadas e utensílios de 
madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 
compensados, tábuas 

Indústria do papel, 

papelão, editorial e 

gráfica 

 

6 Impressão flexográfica; Gráfica 
Bobinas de papel; 
Resma de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 

vestuário e artefatos de 

tecidos 

2 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de 

tecido; Rolos de linha 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida 

e álcool etílico 

8 Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Quadro 35 - Atividades industriais de Morretes/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, as seguintes 

indústrias cadastradas em seu banco de dados, como destacado no quadro 36 a seguir. 

 

C T M PAPÉIS LTDA 

Nome fantasia: C T M PAPÉIS 

Endereço: Reta do Porta de Cima, S/n Km 2 - Cx. P. 121 

Bairro: Porto de Cima 

Município: Morretes 

CEP: 83350-000 

Número de Funcionários: 52 

Data de Fundação: 20/11/02 

Produtos: Papéis, Bobinas, Cartão 

Setor de Atividade: 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 

 

EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA 

Nome fantasia: EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA 

Endereço: Rua Rio dos Patos, S/n Km 32 

Bairro: Morro Grande 

Município: Morretes 

CEP: 83350-000 

Número de Funcionários: 20 

Data de Fundação: 04/12/01 

Produtos: Água Mineral 

Setor de Atividade: 11.21-6-00 - Fabricação de águas envasadas 

 

FABRISGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 

Nome fantasia: FABRISGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA 

Endereço: Rua Alm. Frederico de Oliveira, 318 

Bairro: Vila Santo Antônio 

Município: Morretes 

CEP: 83350-000 
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Número de Funcionários: 6 

Data de Fundação: 22/05/87 

Produtos: Papel Para Ofício, Notas Fiscais 

Setor de Atividade: 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão 

ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 

 

INDUSPEL EMBALAGENS E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA 

Nome fantasia: INDUSPEL EMBALAGENS E ARTEFATOS DE PAPEL 

Endereço: Est. da Graciosa, S/n Km 7 

Bairro: Porto de Cima 

Município: Morretes 

CEP: 83350-000 

Número de Funcionários: 90 

Data de Fundação: 09/11/05 

Produtos: Papel Cartão, Cartolina, Papel Para Escritório 

Setor de Atividade: 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão 

ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 

Quadro 36 – Indústrias do município de MorretesPR 
Fonte: FIEP (2015) 

 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 18 indústrias presentes no município de Morretes, foi possível obter os 

resultados em 15 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados 

fornecidos pelas empresas, são apresentados na tabela 40 a seguir. 

 

Tabela 40 - Resíduos gerados por tipo de indústria 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria mecânica  65 kg/dia 10% 6,3 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de móveis 105 kg/dia 15% 15,8 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de papel 125 kg/dia 12% 15,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil 900 m/dia 5% 45 m/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos 

alimentícios 

750 kg/dia 5% 37,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Fonte: o autor 

 

 Os resíduos sólidos industriais de Morretes são coletados pela prefeitura 

municipal junto com a coleta convencional e encaminhado ao aterro sanitário operado na 

forma de consórcio com o município de Antonina/PR. 
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7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE MORRETES/PR 

 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes  

instrumentos legais:  

1. Lei nº 05/2011, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Morretes/PR; 

2. Lei nº 06/2011, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano 

do município de Morretes/PR;  

3. Lei nº 09/2011, que institui o Código de Obras e Edificações do município de 

Morretes/PR; 

4. Lei nº 10/2011, que institui o Código de Posturas do município de Morretes/PR;   

5. Lei nº 30/2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do município de Morretes/PR; 

6. Lei Orgânica do município de Morretes/PR, de 23 de agosto de 1991. 

 

7.3.1 Lei nº 05/2011, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Morretes/PR

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art..4º São princípios fundamentais do Plano Diretor do Município de Morretes: 

IV - garantia de condições para um desenvolvimento socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente equilibrado, considerando-se a técnica, os 

recursos naturais e as atividades econômicas e administrativas realizadas no território 

como meios a serviço da promoção do desenvolvimento humano; 

Art..5º O Plano Diretor, instrumento abrangente do planejamento municipal, tem por 

objetivo prever políticas e diretrizes para: 

III - preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio cultural, 

histórico, paisagístico, artístico e arquitetônico do Município; 

Art..8º São objetivos urbanísticos do Plano Diretor de Morretes: 

III - desenvolver projetos que contribuam diretamente para a melhoria da 

qualidade ambiental e urbanística na sede do município; 

VI - garantir a conservação e preservação do patrimônio ambiental, cultural e 

histórico do Município. 

Art..9º São objetivos institucionais do Plano Diretor de Morretes: 
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VII - ratificar os compromissos que o país assumiu no contexto da Agenda XXI, 

assegurando que os objetivos deste Plano Diretor estejam em consonância com a Agenda 

XXI local. 

Art..10 A adoção dos oito Objetivos do Milênio contemplará esforços do Município no 

sentido de: 

VII - melhorar a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente; 

Art..12 Para cumprir sua função social, a propriedade deve atender aos critérios de 

ocupação e uso do solo, às diretrizes de desenvolvimento do Município no plano 

territorial e social e a outras exigências previstas em Lei, mediante: 

III - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, bem como a 

proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente e do patrimônio histórico, 

cultural, paisagístico, artístico e arquitetônico; 

VII - utilização compatível com as funções sociais da cidade no caso de 

propriedade urbana. 

Parágrafo Único - As funções sociais da cidade são aquelas indispensáveis ao bem-estar 

de seus habitantes, incluindo: a moradia, a infraestrutura urbana, a educação, a saúde, 

o lazer, a segurança, a circulação, a produção e comercialização de bens, a prestação 

de serviços e a proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais ou criados. 

Art..13 Os objetivos estratégicos, as políticas e as diretrizes estabelecidas nesta Lei 

visam melhorar as condições de vida no Município de Morretes, consideradas as 

demandas da população bem como os fatores favoráveis e restritivos ao desenvolvimento 

local. 

§ 2º São fatores restritivos: 

III - a redução dos padrões de qualidade de vida pela deterioração da qualidade 

ambiental. 

Art. 34 São diretrizes para o desenvolvimento rural do Município: 

XIII - buscar a compatibilização da rentabilidade econômica com a preservação 

do meio ambiente, de modo a estabelecer sistemas de exploração agrícola sustentáveis; 

Art. 35 A política urbana objetiva o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade,  

da propriedade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território, 

de forma a assegurar o bem estar de seus habitantes. 

Art..36 São diretrizes gerais da política urbana: 

IX - promover a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e da 

paisagem urbana; 
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XII - estabelecer parcerias com o governo do Estado do Paraná, com a União e 

com outros municípios e agentes sociais, tendo em vista promover ações de interesse 

comum, em especial as relativas ao sistema viário, ao abastecimento de água, ao 

tratamento de esgotos, ao meio ambiente, à destinação final do lixo, à implantação 

industrial, à energia, às telecomunicações, ao parcelamento e uso do solo. 

Art..39 A delimitação da Macrozona Urbana tem como objetivos: 

III - cumprir a legislação ambiental no que diz respeito à vegetação nativa; 

IV - garantir a sustentabilidade ambiental do Município. 

Art..40 A Macrozona de Proteção Ambiental tem por objetivos: 

III - cumprir a legislação ambiental no que diz respeito à vegetação nativa; 

IV - garantir a sustentabilidade ambiental do Município. 

Art..41 A Macrozona da Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar tem por objetivos: 

II - impedir a instalação de atividades que conflitem com o propósito da APA. 

Art. 42. A Macrozona da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba tem por objetivos:A 

II - impedir a instalação de atividades que conflitem com o propósito da APA. 

Art..43 A Macrozona da Área de Parques tem por objetivos: 

II - impedir a instalação de atividades que conflitem com o propósito dos parques. 

Art..44 A Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico tem por objetivos: 

Parágrafo Único - Havendo sobreposição da Macrozona do Eixo de Desenvolvimento 

Econômico com áreas de proteção ambiental, deverão prevalecer as normas de 

zoneamento estabelecidas nos planos de manejo das APAs. 

Art. 46 A Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Turístico II tem por objetivos: 

IV - a conservação da paisagem natural; 

Parágrafo Único - As atividades citadas no inciso anterior, dependendo do seu porte 

(médio ou grande) estarão sujeitas à exigência de EIV para sua aprovação. 

Art. 47 A Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Turístico III tem por objetivos: 

I - desenvolver atividades econômicas que incentivem a preservação ambiental e 

que promovam o desenvolvimento econômico das pequenas propriedades; 

III - a conservação da paisagem natural; 

Art. 54 São diretrizes da política de saneamento: 

II - implementar sistema abrangente e eficiente de coleta, tratamento e disposição 

dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e de drenagem urbana, de forma a evitar 

danos à saúde pública, ao meio ambiente e à paisagem urbana e rural; 
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VI - garantir sistema eficaz de limpeza urbana, de coleta e de tratamento do lixo 

produzido no Município, de forma a evitar danos à saúde pública, ao meio ambiente e à 

paisagem urbana; 

VII - fomentar programas de coleta seletiva de lixo; 

VIII - implantar sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis aos 

meios convencionais; 

IX - elaborar o Plano de Saneamento Ambiental. 

Art. 56 A política municipal do meio ambiente é orientada pelos seguintes princípios: 

I - a garantia de equilíbrio na interação de elementos naturais e criados, de forma 

a abrigar, proteger e promover a vida em todas as suas formas; 

II - a garantia, a todos, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

III - a racionalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - a valorização e incentivo ao desenvolvimento da consciência ecológica. 

Art. 57 São diretrizes para a política do meio ambiente: 

I - incentivar a participação popular na gestão das políticas ambientais; 

II - promover a produção, organização e a democratização das informações 

relativas ao meio ambiente natural e construído; 

III - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação 

ambiental; 

IV - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos 

diversos órgãos e entidades ambientais do Município, com aquelas dos órgãos federais 

e estaduais, quando necessário; 

VII - estabelecer normas de qualidade ambiental, compatibilizando-as à 

legislação específica e às inovações tecnológicas; 

VIII - preservar e conservar as áreas protegidas do Município; 

IX - promover a educação ambiental, particularmente na rede de ensino público 

municipal; 

XII - impedir a ocupação antrópica nas áreas de risco potencial, assegurando-se 

destinação adequada às mesmas; 

XIII - proteger as áreas ameaçadas de degradação e recuperar as áreas 

degradadas; 

XIV - proteger as áreas de mananciais, limitando e racionalizando sua ocupação 

antrópica; 
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XVI - impedir ou restringir a ocupação urbana em áreas frágeis de baixadas e de 

encostas, impróprias à urbanização, bem como em áreas de notável valor paisagístico; 

XXII - implementar, progressivamente, políticas que considerem a bacia 

hidrográfica como unidade territorial de planejamento e condicionantes ao 

planejamento das áreas urbanas e rurais; 

XXIII - orientar a ocupação em conformidade à Resolução 369 do Conama, ao 

longo de rios urbanos e em áreas consolidadas, onde é inviável sua desocupação; 

Art. 70 São atribuições da Secretaria Municipal responsável pelo Desenvolvimento 

Territorial e Urbano do Município, sem prejuízo das outras atribuições de caráter 

provisório ou permanente que lhe são designadas através de lei específica pela 

administração municipal: 

VI - estabelecer critérios do controle do uso do solo por atividades consideradas 

incômodas e perigosas; 

IX - estudar e dar parecer sobre áreas de preservação ou proteção ambiental; 

XII - controlar o uso e ocupação do solo urbano municipal. 

Art. 107 Os empreendimentos que causarem grande impacto urbanístico e ambiental, 

adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação 

urbanística, terão sua aprovação condicionada à elaboração e aprovação de Estudo 

Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), a ser apreciado pelos órgãos competentes da 

Administração Municipal. 

Art..108 A Legislação Municipal definirá os empreendimentos e atividades que 

dependerão de elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e do 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) para obter as licenças ou autorizações de 

construção, ampliação ou funcionamento. 

Art. 111 A elaboração do EIV não substitui a elaboração do EIA/RIMA e do 

licenciamento ambiental requerido nos termos da legislação ambiental. 

 

7.3.2 Lei nº 06/2011, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano do município de Morretes/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 2º A presente Lei tem como objetivos: 
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II - Promover, através de um regime urbanístico adequado, a qualidade de 

valores estético-paisagísticos, naturais ou culturais, próprios da região e do município; 

Art. 4º Nenhum estabelecimento comercial, de prestação de serviços ou industrial poderá 

funcionar sem prévia licença do Poder Executivo Municipal, a qual só será concedida se 

observadas as disposições desta Lei quanto ao uso do solo previsto para cada zona e 

demais normas legais e regulamentares pertinentes. 

Art..12 A permissão para a localização de qualquer atividade considerada como 

perigosa, nociva ou incômoda dependerá de aprovação do projeto completo, quando for 

o caso, pelos órgãos federais, estaduais ou municipais competentes, além das exigências 

específicas para cada caso, devendo ainda ter o parecer da equipe técnica do Poder 

Executivo Municipal e do Conselho da Cidade de Morretes. 

Parágrafo Único - São consideradas perigosas, nocivas ou incômodas as atividades que, 

por sua natureza: 

b) Possam poluir o solo, o ar e os cursos d`água; 

Art..288Atividades que provoquem excesso de ruídos, lancem gases ou fumaça, exalem 

fortes odores, gerem tráfego de caminhões pesados ou qualquer outro tipo de incômodo 

à vizinhança, mesmo que compatíveis com as referidas zonas, serão passíveis de 

exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança, conforme definido em legislação 

específica sobre o assunto. 

Art. 30 Ficam classificados, definidos e relacionados os usos do solo, para implantação 

do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Perímetro Urbano da sede do Município 

de Morretes. 

IV - USO INDUSTRIAL - Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 

transformação de insumos, subclassificando-se em: 

a) INDÚSTRIA TIPO 1 - Atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não 

incômodas ao entorno; 

b) INDÚSTRIA TIPO 2 - Atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos 

parâmetros construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e veículos; 

c) INDÚSTRIA TIPO 3 - Atividades industriais em estabelecimento que implique na 

fixação de padrões específicos, quanto as características de ocupação do lote, de acesso, 

de localização, de tráfego, de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados. 

Art. 32 Para efeito dessa lei, as atividades são classificadas: 

I - Quanto à sua natureza: 
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a) Perigosas - Atividades que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, 

produção de gases, poeiras, exalação de detritos danosos à saúde ou que eventualmente, 

possam por em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas. 

b) Nocivas - Atividades que impliquem a manipulação de ingredientes, matérias-primas 

ou processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos 

possam poluir a atmosfera, o solo e/ou os cursos d`água. 

c) Incômodas - Atividades que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, 

exalações ou conturbações no tráfego, induções à implantação de atividades 

urbanisticamente indesejáveis, que venham incomodar a vizinhança e/ou por em risco o 

zoneamento do município. 

§ 2º É obrigatória a consulta prévia ao Poder Executivo Municipal, através do órgão 

competente, quando da instalação de novas indústrias, reforma das instalações e/ou 

mudança de ramo nos estabelecimentos em funcionamento. 

§ 3º É da competência e responsabilidade do Poder Executivo Municipal a análise para 

posterior classificação das indústrias quanto ao seu porte, potencial poluidor e geração 

de tráfego, visando sua localização dentro das zonas industriais. 

 

7.3.3 Lei nº 09/2011, que institui o Código de Obras e Edificações do município de 

Morretes/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 67 É proibida a permanência de qualquer material de construção nas vias e 

logradouros públicos, bem como a utilização dos mesmos como canteiro de obras ou 

depósito de entulhos. 

Parágrafo Único - A não retirada dos materiais ou do entulho autoriza o Poder 

Executivo Municipal a fazer a remoção do material encontrado em via pública, dando-

lhe o destino conveniente, e a cobrar dos executores da obra a despesa da remoção, 

aplicando-lhe as sanções cabíveis. 

Art. 85 Toda e qualquer obra executada no Município, obrigatoriamente, deverá possuir, 

em sua área interna um sistema de contenção contra o arrastamento de terras e resíduos, 

com o objetivo de evitar que estes sejam carreados para galerias de água pluviais, 

córregos, rios e lagos, causando assoreamento e prejuízos ambientais aos mesmos. 
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Art. 172 Nenhum serviço ou obra que exija alteração de calçamento e meio fio ou 

escavação no leito de vias públicas poderá ser executada sem prévia licença, obedecidas 

as condições a seguir elencadas, às expensas do executor: 

II - Manutenção dos logradouros públicos permanentemente limpos e 

organizados; 

III - Manter os materiais de abertura de valas, ou de construção, em recipiente 

estanque, de forma a evitar o espalhamento pelo passeio ou pelo leito da rua; 

IV - Remover todo material remanescente das obras ou serviços, bem como a 

varrição e lavagem do local, imediatamente após a conclusão das atividades; 

Art. 173 É proibida a colocação de material de construção ou entulho, destinado ou 

proveniente de obras, nos logradouros públicos, com exceção dos casos estabelecidos 

em legislação específica. 

Art. 238 As edificações e instalações localizadas na zona rural, além das demais 

disposições deste Código e das normas federais e estaduais, deverão observar o seguinte:  

VI - Os estábulos, pocilgas, galinheiros e similares, estrumeiras, depósitos de lixo 

e compostagem de resíduos biodegradáveis, devem ser construídos de forma a 

proporcionar os requisitos mínimos de higiene recomendados pelos órgãos técnicos e 

nunca em distância inferior a 50 (cinquenta) metros das habitações. 

§ 2º Para a instalação de estrumeiras, depósitos de lixo, aterros sanitários e 

compostagem de resíduos biodegradáveis, é necessária a consulta prévia de viabilidade 

ambiental e a autorização do órgão técnico competente. 

 

7.3.4 Lei nº 10/2011, que institui o Código de Posturas do município de Morretes/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 4º A fiscalização sanitária deverá abranger especialmente a higiene das vias 

públicas; a higiene das habitações particulares e coletivas; a higiene da alimentação, 

incluindo todos os estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam bebidas e produtos 

alimentícios; a higiene dos estabelecimentos em geral; a higiene das piscinas de natação; 

a limpeza e a desobstrução dos cursos d`água e das valas; o controle da água e do 

sistema de eliminação de dejetos e o controle da poluição ambiental. 

Art. 6º O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos e a coleta de lixo 

domiciliar serão executados diretamente pelo Município ou por concessão. 
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Art. 8º Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica terminantemente 

proibido: 

IV - conduzir qualquer material que possa comprometer o asseio das vias 

públicas sem que sejam tomadas as devidas precauções; 

VI - queimar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em 

quantidade capaz de molestar a vizinhança; 

VII - aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos; 

VIII - fazer a retirada de materiais e entulhos, provenientes de construção ou 

demolição de prédios, sem uso de instrumentos adequados como canaletas ou outros que 

evitem a queda dos referidos materiais nos logradouros e nas vias públicas; 

IX - fazer a disposição final do lixo doméstico ou de outros resíduos gerados em 

horário inadequado e sem o devido acondicionamento; 

§ 1º O lixo doméstico e de estabelecimentos com geração de lixo similar deverá ser 

disposto em embalagens apropriadas, de material metálico ou plástico adequado e, 

quando necessário, provido de tampa, para ser removido pelo serviço de coleta pública. 

§ 2º Para efeitos de remoção, os recipientes deverão ser dispostos em local específico, 

de fácil acesso e de tal forma que não causem incômodos. 

Art. 11 É expressamente proibida a instalação, dentro do perímetro urbano e demais 

localidades do município, de indústrias que, pela natureza dos produtos, pelas matérias 

primas e pelos combustíveis empregados ou por qualquer outro motivo possam 

prejudicar a saúde pública, e de indústrias que sejam poluidoras do ar, da água ou 

sonoras. 

Parágrafo Único - As indústrias que puderem controlar seus elementos de poluição 

através de filtros, decantadores ou outros meios, poderão ser instaladas, desde que 

mantenham em funcionamento tais equipamentos e obedeçam normas técnicas e demais 

exigências do Poder Executivo Municipal, bem como a legislação estadual e federal 

aplicável. 

Art. 14 Os proprietários ou inquilinos deverão conservar em perfeito estado de limpeza 

seus quintais, pátios, prédios ou terrenos não ocupados. 

§ 1º Não é permitida a existência de terrenos, nos perímetros urbanos do Município, que 

estejam cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo. 

Art. 15 O lixo das habitações será recolhido nos dias de coleta, devendo estar 

acondicionado em vasilhas apropriadas, providas de tampa, ou em sacos descartáveis e 

impermeáveis, devidamente fechados, para ser removido pelo serviço de limpeza pública. 
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§ 1º Não serão considerados como lixo, resíduos de fábricas e oficinas, restos de material 

de construção, terra, entulho proveniente de demolições, matérias excrementícias e 

restos de forragem de cocheiras e estábulos, palha e outros resíduos de casas comerciais, 

os quais serão removidos à custa dos respectivos inquilinos ou proprietários. 

Art. 48 Nos hospitais, casas de saúde e maternidades, além das disposições gerais deste 

Código e da Secretaria Estadual de Saúde, que lhes forem aplicáveis, é obrigatório: 

IV - a existência de incineradores próprios. 

Art. 59 Cabe ao Poder Executivo Municipal articular-se com órgãos federais e estaduais 

competentes para fiscalizar ou proibir, no município, atividades que, direta ou 

indiretamente: 

III - disseminem resíduos com óleo, graxa e lixo; 

§ 2º O município poderá celebrar convênios com órgãos públicos federais e estaduais 

para a execução de projetos ou atividades que tenham como objetivo o controle da 

poluição do meio ambiente e dos planos estabelecidos para a sua proteção. 

§ 3º As autoridades incumbidas de fiscalização ou inspeção, para fins de controle da 

poluição ambiental, terão livre acesso, a qualquer dia e hora, em instalações industriais, 

comerciais, agropecuárias ou outras, particulares ou públicas, que possam causar danos 

ao meio ambiente. 

Art. 60 Fica proibido: 

I - deixar no solo da qualquer resíduo sólido ou líquido, inclusive dejetos e lixos 

sem permissão da autoridade sanitária, quer trate de propriedade pública ou particular; 

II - lançar resíduos sólidos e líquidos em galerias pluviais, rios, lagos, córregos, 

poços, chafarizes ou congêneres; 

VIII - efetuar o lançamento de quaisquer efluentes líquidos e sólidos tratados nas 

galerias pluviais e rios sem autorização expressa dos órgãos reguladores municipais 

e/ou estaduais e sem atender aos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos 

estabelecidos na legislação ambiental vigente. 

Art. 127 É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de 

pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto 

para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem. 

Art. 128 Compreende-se na proibição do artigo anterior, o depósito de quaisquer 

materiais, inclusive de construção nas vias públicas em geral. 
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§ 1º Tratando-se de materiais cuja descarga não possa ser feita diretamente no interior 

dos prédios, será tolerada a descarga e permanência na via pública, com o mínimo 

prejuízo ao trânsito, por tempo não superior a 6 (seis) horas. 

§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, os responsáveis pelos materiais 

depositados na via pública deverão advertir os veículos, à distância conveniente, dos 

prejuízos causados ao livre trânsito. 

Art. 130 O responsável pela obra deverá adotar as medidas necessárias para evitar 

incômodo à vizinhança, causado pela queda de detritos nas propriedades vizinhas ou 

produção de poeira ou ruídos excessivos. 

Art. 214 Fica proibida a queima de lixo e resíduos sólidos ou líquidos a céu aberto, bem 

como, sua deposição em cursos d`água. 

 

7.3.5 Lei nº 30/2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do município de 

Morretes/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 114 Será considerado infração a inobservância das seguintes exigências: 

II - Efetuar reformas, com ou sem acréscimo de área, sem a autorização do 

município, multa de 400% sobre o valor da Unidade Fiscal Municipal. 

III - Realizar obras sem o projeto de construção devidamente aprovado pelo 

Município de Morretes, multa de 20% do valor da Unidade Fiscal Municipal para cada 

metro quadrado de construção, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis previstas 

nos códigos de obras e posturas municipais. 

Art. 148 Todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial, prestadores de serviços, 

agropecuárias e demais atividades, não poderão localizar-se no Município de Morretes, 

sem o prévio exame e fiscalização das condições de localização concernentes à 

segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, ao exercício de atividades 

dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou 

o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, bem como para garantir 

o cumprimento da legislação urbanística. 

§ 2º A licença para localização será concedida após a vistoria inicial das instalações, 

levando em consideração o tipo de atividade constante da solicitação de alvará de 

licença e o local onde pretende exercer as atividades. 
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Art. 168 Todo e qualquer estabelecimento, comercial, industrial, prestadores de serviços, 

agropecuária e demais atividades, estabelecidos no Município de Morretes, estão 

sujeitos a vistorias do serviço de fiscalização, das condições de higiene, segurança, à 

saúde, da ordem e dos costumes e do regular funcionamento conforme concessão inicial. 

Art. 181 A taxa de licença para execução de obras particulares tem como fato gerador a 

atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento das exigências 

da administração a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, que pretenda 

realizar obras particulares de construção civil, de qualquer espécie, inclusive 

reconstrução, reformas e demolição, bem como executar arruamentos e loteamentos em 

terrenos particulares ou não. 

Art. 228 Os serviços decorrentes da utilização da limpeza pública e da coleta de lixo 

específicos e divisíveis, prestados ou colocados à disposição do sujeito passivo, são os 

seguintes: 

I - limpeza de galerias pluviais, bocas-de-lobo, bueiros e irrigações; 

II - varrição, lavagem de vias e logradouros públicos; 

III - coleta de lixo de até 1 m³ por dia. 

Parágrafo Único - O fato gerador das taxas constantes do presente artigo é a efetiva 

prestação do serviço ou a sua colocação à disposição do sujeito passivo. 

 

7.3.6 Lei Orgânica do município de Morretes/PR, de 23 de agosto de 1991 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 7º Compete ao Município: 

VI - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

entre outros os seguintes serviços: 

e) limpeza pública: coleta domiciliar e destinação final do lixo; 

XXIII - conceder licença para: 

a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e 

de serviços; 

Art. 14 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre matérias de 

competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: 

I - assuntos de interesse local, inclusive suplemento à legislação federal e 

estadual, notadamente no que diz respeito: 
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e) à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição; 

Art. 117 O Município poderá consorciar-se com outros Municípios para a realização de 

obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. 

Parágrafo Único - O Município deverá propiciar meios para a criação nos consórcios, 

de órgão consultivo constituído por cidadãos não pertencentes ao serviço público 

municipal. 

Art. 178 Na promoção do desenvolvimento econômico, o Município agirá sem prejuízo 

de outras iniciativas, no sentido de: 

IV - proteger o meio ambiente; 

Art. 192 O Município, em consonância com a sua política urbana e segundo o disposto 

em seu plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico destinados a 

melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da 

população. 

Parágrafo Único - A ação do Município deverá orientar-se para: 

I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços 

de saneamento básico; 

II - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação 

das comunidades na solução de seus problemas de saneamento. 

Art. 199 O Município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito 

ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à qualidade de vida. 

§ 1º Para assegurar efetivamente esse direito, o Município deverá articular-se com os 

órgãos estaduais, regionais, federais competentes e ainda, quando for o caso, com outros 

municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental. 

§ 2º Incumbe ainda ao Município: 

I - Exigir na forma da lei a realização de estudos prévios do impacto ambiental 

para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de 

atividades e obras potencialmente causadora de significativa depredação do meio 

ambiente, do qual se dará publicidade. 

Art. 203 Fica proibida a entrada nos limites territoriais do Município, de resíduos e 

materiais radioativos considerados lixo nuclear e produtos químicos altamente tóxicos, 

nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
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Art. 204 O Município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das 

atividades públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais de alterações 

significativas do meio ambiente. . 

Art. 205 O Município, ao promover a ordenação de seu território, definirá zoneamento 

e diretrizes gerais de ocupação que assegurem a proteção dos recursos naturais, em 

consonância com o disposto na legislação estadual pertinente. 

Art. 207 Nas licenças de parcelamento, loteamento e localização, o Município exigirá o 

cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado. 

Art. 208 As empresas concessionárias ou permissionárias dos serviços públicos deverão 

atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental em vigor, sob pena de não 

ser renovada a concessão ou permissão pelo Município. 
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8 O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR 

  

 

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Paranaguá/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção 

civil e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes secretarias e 

órgãos públicos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria 

de Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Secretaria de 

Indústria e Comércio e Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários. Na sequência 

apresenta-se a descrição das principais características do município de Paranaguá/PR, dos 

resíduos selecionados nesta pesquisa e dos instrumentos de gestão disponíveis no 

município com relação a esses resíduos. 

 

 

8.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR 

 

 

Grande Mar Redondo, na língua tupi-guarani. Era assim que os índios 

denominavam a baía - Pernaguá, Parnaguá, Paranaguá. O povoamento do litoral do 

Paraná começou por volta de 1.550, na ilha da Cotinga, servindo mais de ponto referencial 

no processo de investigação e buscas auríferas. Duas décadas depois, os pioneiros, à 

frente Domingos Peneda, natural de São Paulo, considerado o fundador da povoação, 

conquistaram a margem esquerda do rio Taguaré (Itiberê) habitado pelo indígena Carijó. 

Atraídos pelas notícias da existência de ouro que se presumia existir nas chamadas 

terras de Sant'Ana, ao sul da Capitania de São Vicente, vicentinos e cananeenses 

intensificaram a navegação em busca de riquezas que o território talvez pudesse oferecer 

(HISTÓRIA DE PARANAGUÁ, 2013). 

Nos anos de 1550, através de Ararapira e Superagüi, penetrando e navegando a 

baía de Paranaguá, as canoas vicentinas aportaram na ilha da Cotinga, próxima do 

continente. Admirados de ver em derredor muitas habitações de índios carijó, e receosos 

talvez de que lhe fizessem alguma traição, foram em direitura da ilha da Cotinga, para o 

lado do furado que a divide da ilha Rasa, onde principiaram as suas habitações. Primeira 

povoação foi na ilha da Cotinga, depois mudaram para o lugar da ribanceira onde ora está, 
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talvez porque achassem o terreno mais apropriado para formarem a povoação, ser 

arenoso, ter uma planície onde acharam uma fonte de água nativa e oferecendo o rio 

Taguaré um seguro fundeadouro, abrigado dos ventos e dos piratas em suas baías.  

Os cotinganos exploraram recôncavos, rios e sertões que circundam a baía, 

descobrindo, finalmente, ouro de lavagem nos vários rios que depois se chamaram rio dos 

Almeidas, rio dos Correias, rio Guaraguaçu, ficando conhecidas como minas de 

Paranaguá. As boas relações de amizades e de escambo com os carijós provocaram o 

processo de povoamento de ilhas, desembocaduras de rios, recôncavos. A notícia do 

aparecimento de ouro correu logo. Outros faiscadores, procuraram, sem demora, a região, 

reunindo-se aos grupos que labutavam com bateias. Desde 1554 já os santistas 

entretinham seu comércio marítimo com porto de Paranaguá, levando resgates de 

ferramentas, anzóis e tecidos que permutavam por algodão que os índios Carijó plantavam 

e colhiam e do Rio de Janeiro haveria também algum comércio (HISTÓRIA DE 

PARANAGUÁ, 2013). 

De 1549 a 1556, os missionários jesuítas já haviam percorrido os sertões de 

Iguape, Cananéia e Paranaguá, até os planaltos da Serra do Mar. O martírio e a morte dos 

jesuítas Pedro Correia e do companheiro de missão deu-se em 1556, nas fraldas da mesma 

Serra do Mar quando eles voltavam do perigoso sertão dos Carijó. Portugal e suas 

colônias passam para o domínio espanhol e Pernaguá aparece nos mapas como Baya de 

la Corona de Castilha - um lugar meio perdido entre o Rio de Janeiro e o Rio da Prata. A 

povoação cresce, instala sua Câmara Municipal, vira vila com pelourinho e escrivão 

juramentado. Em 1640, chegou o Capitão Provedor Gabriel de Lara, e a fidalga família 

com investidura de governo militar. Já em 1646 mandou erigir o Pelourinho, símbolo de 

poder e justiça de El-Rei. Após dois anos, a povoação tornou-se Vila, chamando-se Vila 

de Nossa Senhora do Rocio de Paranaguá. Morrem os Felipes de Espanha, os portugueses 

retomam a coroa e lá por 1648 os faiscadores vão entrando pela baía, arrancando ouro, e 

enriquecendo a coroa de Dom João IV.  

Em 1660 tornou-se Capitania, passando à condição de Cidade em 05 de fevereiro 

de 1842.  Ao ser criada a Província do Paraná, também se criou a Capitania dos Portos do 

Paraná, que passou a funcionar em 13 de fevereiro de 1854. Fato marcante para Paranaguá 

foi a visita de D. Pedro II, em 1880, para o lançamento da pedra fundamental do edifício 

da Estação Ferroviária. A estrada de ferro foi tão rapidamente construída que já em 02 de 

fevereiro de 1885 era inaugurada e até hoje é motivo de grande orgulho na engenharia 

nacional. Em 1935 Paranaguá ganhou o porto Dom Pedro II, que mudou o perfil 
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econômico da região, sendo considerado o segundo maior em volume de exportações e o 

primeiro da América Latina em movimentação de grãos (PARANAGUA, 2014). 

O município tem sua origem pelo desmembramento do estado de São Paulo, sendo 

sua data de instalação em 26 de dezembro de 1.648 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município é 29 

de julho. Possui área territorial de 806,225 km², sendo a sede municipal distante 86 km 

de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Possui 1 distrito administrativo, Alexandra. 

Sua sede situa-se a 3 m de altitude com relação ao nível do mar. Possui limite territorial 

com os municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Pontal 

do Paraná, conforme figura 16 a seguir (IPARDES, 2015). 

 

 

Figura 16 – Localização de Paranaguá/PR e seus municípios limítrofes 
FONTE: IPARDES (2015) 

 

Possui população total de 140.469 habitantes (IBGE, 2010), sendo 5.083 na zona 

rural e 135.386 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 37 a seguir as mais importantes. 

 

Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos minerais não metálicos   4 Classe II A – Não inertes 

Indústria da madeira e do mobiliário  7 Classe II B - Inertes 

Indústria metalúrgica 51 Classe II A – Não inertes 

Indústria mecânica 19 Classe II A – Não inertes 

Indústria de material elétrico e comunicações 1 Classe II A – Não inertes 

Indústria de material de transporte 7 Classe II A – Não inertes 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 10 Classe II A – Não inertes 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa 

 

5 

 

Classe II A – Não inertes 
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Indústria química, de produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, sabões, velas e matérias 

plásticas 

 

 

35 

 

 

Classe I - Perigosos 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 11 Classe II B - Inertes 

Indústria de calçados 1 Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

 

37 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil 101 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 114 Classe I - Perigosos 

Quadro 37 – Principais atividades econômicas de Paranaguá/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

No quadro 38 apresenta-se alguns indicadores sociais, econômicos e 

populacionais para melhor descrever o município de Paranaguá. 

 

Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,5235 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 749,42 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. Considerou-

se como renda domiciliar per 

capita a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores do 

domicílio, em reais, dividida pelo 

número de seus moradores. 

Renda per Capita R$ 765,85  

Densidade Demográfica 185,39 hab/km²  

Grau de Urbanização  96,38 %  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  0,750 O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) 

e apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - 

alto e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,852 

IDHM - Educação  

 

0,676 

IDHM - Renda  

 

0,733 

Classificação na unidade da federação  32  

Quadro 38– Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Paranaguá/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 
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8.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PARANAGUÁ/PR 

 

 

8.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Paranaguá possui 2 bancos de sangue/hemocentro, 22 farmácias 

e drogarias, 2 funerárias, 12 clínicas veterinárias, 7 laboratórios de análises clínicas, 39 

clínicas odontológicas, 1 centro de atenção psicossocial (CAPS), 9 centros de 

saúde/unidade básica de saúde, 18 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 

86 consultórios, 4 hospital geral, 2 policlínicas, 12 postos de saúde, 3 unidade móvel de 

nível pré-hospitalar - urgência/emergência e 20 unidades de serviço de apoio de diagnose 

e terapia (IPARDES, 2015f; PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 41 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 41 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Paranaguá/PR 
Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média  

(kg/mês) 

Valor unitário 

(R$/kg) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 148.232 1.134 742 R$ 7,07 R$ 8.017,38 R$ 5.245,94 

Out/14 149.467 950 575 R$ 7,07 R$ 6.716,50 R$ 4.065,25 

Fev/15 149.962 1.054 698 R$ 7,07 R$ 7.451,78 R$ 4.934,86 

(1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 

 

8.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  
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Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 

financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, 

está fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, 

mediante dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de 

construção registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não 

ocorra sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores.  

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Paranaguá/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados da tabela 

42. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. Além disso, 

deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 
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Tabela 42 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Paranaguá/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. 

Mês Áreas licenciadas por ano 

2012 (m2) 2013 (m2) 2014 (m2) 

Janeiro 4.441,11 5.142,52 2.361,65 

Fevereiro 2.336,26 31.320,31 12.857,07 

Março 10.797,82 3.204,15 1.569,14 

Abril 4.436,29 5.830,92 11.917,95 

Maio 5.083,27 9.279,68 4.376,03 

Junho 5.180,17 12.003,50 2.730,87 

Julho 15.551,40 5.861,5 3.975,57 

Agosto 11.304,76 5.493,93 3.161,77 

Setembro 28.544,62 3.482,81 23.583,42 

Outubro 13.612,15 9.446,52 9.484,20 

Novembro 7.692,59 6.507,79 4.305,73 

Dezembro 104.451,65 12.636,81 7.369,24 

TOTAL 253.432,09 110.210,44 87.692,64 

Fonte: o autor 

 

Assim, pode-se chegar à tabela 43 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 43 - Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas em Paranaguá/PR 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  253.432,09 m2/ano 110.210,44 m2/ano 87.692,64 m2/ano 

Acréscimo de 15% para as 

construções informais  (m2/ano) 

 

291.446,90 m2/ano 

 

126.742,0 m2/ano 

 

100.846,53 m2/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m2 27.978,9 t/ano 12.167,23 t/ano 9.681,27 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 89,68 t/dia 38,98 t/dia 31,03 t/dia 

MÉDIA 53,23 t/dia 

Fonte: o autor 

 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Paranaguá/PR existem cinco empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Há que se destacar que aqui está se considerando 

apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos 

provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas coletoras 

de entulho para que não houvesse superposição de valores. 
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A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses 

de fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas na tabela 44 a seguir. 

 

Tabela 44 – Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de 

Paranaguá/PR 

Empresa Nº de caçambas 

(unidade) 

Volume médio das 

caçambas (m3) 

Nº de caminhões 

(unidade) 

A  34 4,0 2 

B  29 4,0 1 

C  37 4,0 2 

D 45 4,0 2 

E 34 4,0 1 

Fonte: o autor 

 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de 

construção gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de 

terrenos, execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 

percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se na tabela 45 a seguir. 

 

Tabela 45 – Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que 

atuam na cidade de Paranaguá/PR 
Empresa A B C D E Quantidade 

média (t/dia)* 

FEV/2014 24 unidades  

96 m3 

31 unidades 

124 m3 

26 unidades 

104 m3 

29 unidades 

116 m3 

31 unidades 

124 m3 

 

35,4 t/dia 

NOV/2014 32 unidades 

128 m3 

29 unidades 

116 m3 

39 unidades 

156 m3 

33 unidades 

132 m3 

32 unidades 

128 m3 

 

41,4 t/dia 

MAR/2015 32 unidades 

128 m3 

24 unidades 

96 m3 

32 unidades 

128 m3 

26 unidades 

104 m3 

34 unidades 

134 m3 

 

37,0 t/dia 

TOTAL 352 m3 336 m3 388 m3 352 m3 386 m3 

Quantidade 

média (m3/mês) 

 

362,8 m3/mês 

Acréscimo  

de 20% 

 

435,36 m3/mês 

Quantidade 

média (m3/dia) 

 

16,74 m3/dia 

Quantidade 

média (t/dia)* 

 

22,8 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Paranaguá fazem regularmente 
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a coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras a prefeitura de Paranaguá possui 3 caminhões caçamba de 5 m3 cada 

que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, 

juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 46 a 

seguir. Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

 

Tabela 46 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Paranaguá em 

descartes irregulares 
Prefeitura Caminhão A Caminhão B Caminhão C TOTAL Quantidade 

média (t/dia)* 

FEV/2014 5 viagens 

25 m3/mês 

4 viagens 

20 m3/mês 

5 viagens 

25 m3/mês 

70 m3/mês 3,7 t/dia 

NOV/2014 8 viagens 

40 m3/mês 

6 viagens 

30 m3/mês 

7 viagens 

35 m3/mês 

105 m3/mês 5,5 t/dia 

MAR/2015 7 viagens 

35 m3/mês 

6 viagens 

30 m3/mês 

8 viagens 

40 m3/mês 

105 m3/mês 5,5 t/dia 

TOTAL 100 m3/mês 80 m3/mês 100 m3/mês 280 m3/mês 

Quantidade média 93,3 m3/mês ou 3,6 m3/dia 

Quantidade média 

(t/dia)* 

 

4,9 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

 Assim, apresenta-se na tabela 47 a seguir a estimativa de geração de resíduos da 

construção civil para o município de Paranaguá/PR 

 

Tabela 47 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Paranaguá/PR 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 54,6 t/dia 35,4 t/dia 3,7 t/dia 93,7 t/dia 

NOV/2014 18,3 t/dia 41,4 t/dia 5,5 t/dia 65,2 t/dia 

MAR/2015 53,33 t/dia* 37,0 t/dia 5,5 t/dia 95,8 t/dia 

MÉDIA 84,9 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em Paranaguá/PR 

Fonte: o autor 
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8.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

 

 No município de Paranaguá existem as seguintes indústrias, conforme quadro 39 

a seguir, que estão catalogadas em IPARDES (2015). 

 

Atividades Econômicas Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

minerais não metálicos   

4 Transformação de produtos 

naturais em calcário, adubos e 

complementos minerais 

Produtos minerais 

naturais retirados do 

solo 

Indústria mecânica 19 Peças para motores de carros e 

tratores e implementes agrícolas 

Peças e acessórios de 

pequenas dimensões 

para montagem e 

reparos 

Indústria da madeira e do 

mobiliário  

7 Móveis sob encomenda; Móveis 
infantis; Escadas e utensílios de 
madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 
compensados, tábuas 

Indústria do papel, 

papelão, editorial e gráfica 

10 
Impressão flexográfica; Gráfica 

Bobinas de papel; 
Resma de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 

vestuário e artefatos de 

tecidos 

11 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de 

tecido; Rolos de linha 

Indústria de calçados 1 Sapatos e sandálias Rolos de couro, 

courinho, EVA; 

Solados de borracha 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

37 Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Indústria metalúrgica 51 Metalurgia de acessórios para 

construção civil, de equipamentos 

e máquinas para indústrias; 

Metalurgia especializada em 

equipamentos para lubrificação 

Cantoneiras, tubos, 

barras maciças, chapas 

galvanizadas e chapas 

dobradas 

Indústria de material de 

transporte 

7 Produção de barcos e lanchas de 

madeira de pequeno porte 

Chapas de MDF, 

compensado, tábuas 

Indústria de material 

elétrico e comunicações 

1 Fiação e bobinamento; peças para 

telefonia e centrais eletrônicas 

Circuitos elétricos; fios 

de cobre com 

revestimento e em rolos 

Indústria da borracha, 

fumo, couros, peles e 

produtos similares e 

indústria diversa 

5 Fumo em rolo Produtos de origem 

vegetal 

Indústria química, de 

produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, 

sabões, velas e matérias 

plásticas 

35 Produção de sabões e detergentes; 

produção de velas e insumos 

parafinados 

Parafina, essências e 

conservantes; barbante 

e pavios; detergentes e 

soda cáustica 

Quadro 39 - Atividades industriais de Paranaguá/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 
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 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, as seguintes 

indústrias cadastradas em seu banco de dados, como destacado no quadro 40 a seguir. 

 

A.P.N ENGENHARIA LTDA 

Nome fantasia: A.P.N ENGENHARIA 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 777 Sl. 7 

Bairro: Vinte e Nove de Julho 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

Número de Funcionários: 10 

Data de Fundação: 18/03/03 

Produtos: Construção Civil 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 41.20-4-00 Construção de 

edifícios 

ABEL DA SILVA-SOLDA 

Nome fantasia: METALÚRGICA MAINFER 

Endereço: Rod. Pr 407, 56 Km 2,5 

Bairro: Jardim Ouro Fino 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83218-970 

Número de Funcionários: 10 

Data de Fundação: 25/07/06 

Produtos: Ferro Fundido 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 28.40-2-00 Fabricação de 

máquinas-ferramenta, peças e acessórios 

ADUBOS SUDOESTE LTDA 

Nome fantasia: ADUBOS SUDOESTE 

Endereço: Av. Cel. Sta. Rita, 1361 

Bairro: Bockmann 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-210 

Número de Funcionários: 29 

Data de Fundação: 28/08/00 

Produtos: Adubos 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizante 

ANDALI OPERAÇÕES INDÚSTRIAIS S/A 

Nome fantasia: ANDALI OPERAÇÕES 

INDÚSTRIAIS 

Endereço: Rua Paulo Canhola, 113 

Bairro: Bockamnn 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83206-190 

Número de Funcionários: 140 

Data de Fundação: 04/11/97 

Produtos: Fertilizantes 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ LTDA 

Nome fantasia: FERTILIZANTES AGRITER 

Endereço: Rua Nestor Victor, 1500 

Bairro: Industrial 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-540 

Número de Funcionários: 23 

Data de Fundação: 10/05/06 

Produtos: Fertilizantes 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

AREAL DAS ILHAS LTDA ME 

Nome fantasia: AREAL DAS ILHAS LTDA 

ME 

Endereço: Est. Imbocui, S/n Cx. P. 381 

Bairro: Imbocuí 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83215-000 

Número de Funcionários: 7 

Data de Fundação: 20/05/96 

Produtos: Extração de Areia, Pedregulhos, 

Cascalho 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 08.10-0-06 Extracao de 

areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento 

associado 

ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S/A 

Nome fantasia: ANDALI OPERAÇÕES 

INDUSTRIAIS 

Endereço: Rua Antônio Pereira, 1430 

Bairro: Bockmann 

AREAL IMBOCUÍ LTDA 

Nome fantasia: AREAL IMBOCUÍ 

Endereço: Rua Ildefonso Munhoz da Rocha, 

1975 Ap. 304 

Bairro: Vila Paranaguá 
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Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221-030 

Número de Funcionários: 130 

Data de Fundação: 28/05/03 

Produtos: Adubos Químicos, Fertilizantes 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 82206-090 

Número de Funcionários: 5 

Data de Fundação: 25/11/97 

Produtos: Areia, Pedregulho, Cascalho 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 08.10-0-06 Extracao de 

areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento 

ATLANTA SERVIÇOS DE FUMIGAÇÃO 

LTDA 

Nome fantasia: ATLANTA SERVIÇOS DE 

FUMIGAÇÃO 

Endereço: Rua Mal. Floriano, 740 

Bairro: Costeira 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-390 

Número de Funcionários: 6 

Data de Fundação: 21/09/89 

Produtos: Grão, Carga Geral, Madeira, Conteineres 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 81.22-2-00 Imunização e 

controle de pragas urbanas 

 

BOLIBOX ESQUADRIAS DE FERRO 

ALUMÍNIO E VIDRAÇARIA 

LTDA 

Nome fantasia: BOLIBOX ESQUADRIAS DE 

FERRO ALUMÍNIO E VIDRAÇARIA LTDA 

Endereço: Av. Airton Senna da Silva, S/n Km 

01 

Bairro: Industrial 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83206-410 

Número de Funcionários: 19 

Data de Fundação: 15/05/86 

Produtos: Janelas, Portas, Toldos 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 25.12-8-00 Fabricação de 

esquadrias de metal 

BRF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

Nome fantasia: BRF ENGENHARIA DE OBRAS 

Endereço: Av. Cel. José Lobo, 390 1º Andar 

Bairro: Costeira 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-340 

Número de Funcionários: 25 

Data de Fundação: 21/06/06 

Produtos: Construção Civil Em Geral 

Importador: Não 

Exportador: Não  

BUNGE FERTILIZANTES S/A 

Endereço: Av. Bento Rocha, 731 

Bairro: Rocio 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221-190 

Número de Funcionários: 12 

Data de Fundação: 18/10/00 

Produtos: Fertilizante 

Importador: Sim 

Exportador: Não 

COAMO AGROINDUSTRIAL 

COOPERATIVA 

Nome fantasia: COAMO 

Endereço: Rua Baronesa do Cerro Azul, 146 

Bairro: Costeira 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-420 

Número de Funcionários: 250 

Data de Fundação: 26/11/90 

Produtos: Óleo Bruto de Soja, Farelo de Soja 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 46.23-1-99 Comércio atacadista 

de matérias-primas agrícolas não especificadas 

anteriormente 

CONFEITARIA VOVÓ VIRGINIA LTDA 

ME 

Nome fantasia: CONFEITARIA VOVÓ 

VIRGINIA 

Endereço: Rua Faria Sobrinho, 309 

Bairro: Centro 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-000 

Número de Funcionários: 20 

Data de Fundação: 19/04/93 

Produtos: Pães, Doces, Salgados 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 47.21-1-01 Padaria e 

confeitaria com produção própria 
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CONFERMATI CONSTRUÇÕES LTDA 

Nome fantasia: CONFERMATI - 

CONSTRUÇÕES 

Endereço: Rua Prof. Cleto, 1185 

Bairro: Leblon 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-070 

Número de Funcionários: 24 

Data de Fundação: 05/07/91 

Produtos: Construção Civil Em Geral 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 41.20-4-00 Construção de 

Edifícios 

CONSTRUTORA ROFER LTDA 

Nome fantasia: CONSTRUTORA ROFER 

Endereço: Rod. Br 277, S/n Km 7,5 

Bairro: Jardim Samambaia 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83215-680 

Número de Funcionários: 10 

Data de Fundação: 14/08/96 

Produtos: Construção Civil 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 41.20-4-00 Construção de 

Edifícios 

 

COPERSUCAR-COOPERATIVA DE 

PRODUTORES DE 

CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL 

DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

Nome fantasia: COPERSUCAR 

Endereço: Rua Rodrigues Alves, 870 5°andar - Sl. 

503 

Bairro: Centro 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-480 

Número de Funcionários: 1 

Data de Fundação: 04/03/96 

Produtos: Produção de Álcool, Produção de Açúcar 

Importador: Não 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 46.39-7-01 Comércio atacadista 

de produtos alimentícios em geral 

DELTA FERTILIZANTES LTDA 

Nome fantasia: DELTA FERTILIZANTES 

Endereço: Av. Sen. Atílio Fontana, 2605 

Bairro: Imbocuí 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83212-250 

Número de Funcionários: 200 

Data de Fundação: 11/07/02 

Produtos: Adubos, Fertilizantes 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

 

DEMÓSTENES MEDEIROS LTDA 

Nome fantasia: PANIFICADORA MISTER PÃO 

Endereço: Rua Cons. Sinimbu, 87 

Bairro: Centro Histórico 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-030 

Número de Funcionários: 8 

Data de Fundação: 09/12/03 

Produtos: Pães, Doces, Salgados 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 10.91-1-02 Fabricação de 

produtos de padaria e confeitaria com 

predominância de produção própria 

FERTIPAR FERTILIZANTES DO 

PARANÁ LTDA 

Nome fantasia: FERTIPAR 

Endereço: Rua Com. Correa Júnior, 1178 

Bairro: Vinte e Nove de Julho 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-762 

Número de Funcionários: 500 

Data de Fundação: 31/01/80 

Produtos: Adubos e Fertilizantes Nitrogenados, 

Adubos Químicos, Fertilizantes Compostos 

Importador: Sim 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

FERTIZANTES HERINGER S/A 

Nome fantasia: FERTIZANTES HERINGER 

Endereço: Rod. Br 277, S/n Km 10,53 

Bairro: Rodovia 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

FOSPAR S/A 

Nome fantasia: FOSPAR S/A 

Endereço: Rua Pres. Getúlio Vargas, 2859 

Bairro: Vila Portuária 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 
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CEP: 83250-000 

Número de Funcionários: 480 

Data de Fundação: 18/06/04 

Produtos: Adubos e Fertilizantes de Origem Animal 

e Vegetal, Adubos e Fertilizantes Fosfatados, 

Adubos e Fertilizantes Nitrogenados 

Importador: Sim 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

CEP: 83221-620 

Número de Funcionários: 215 

Data de Fundação: 31/05/74 

Produtos: Adubos e Fertilizantes Nitrogenados, 

Adubos Químicos, Fertilizantes Químicos 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 52.31-1-02 Operações de 

Terminais 

FUNIMAR FUNILARIA PARANAGUÁ LTDA 

ME 

Nome fantasia: FUNIMAR FUNILARIA 

PARANAGUÁ LTDA ME 

Endereço: Rua Julia da Costa, 614 

Bairro: Centro 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-060 

Número de Funcionários: 4 

Data de Fundação: 12/06/78 

Produtos: Calhas 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 25.32-2-01 Produção de 

artefatos estampados de metal 

GIMENES & OLIVEIRA LTDA - ME 

Nome fantasia: INSTECH INDUSTRIAL 

ELETROMECÂNICA 

Endereço: Av. Marginal, S/n Km 01, Cx. P. 

2503 

Bairro: Jardim Santa Helena 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83206-410 

Número de Funcionários: 10 

Data de Fundação: 02/07/03 

Produtos: Peças Industriais 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 28.69-1-00 Fabricação de 

máquinas e equipamentos para uso industrial 

específico não especificados anteriormente 

INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

ATLÂNTICO LTDA 

Nome fantasia: INDÚSTRIA DE 

FERTILIZANTES ATLÂNTICO 

Endereço: Rua Com. Correa Junior, 1178 

Bairro: Porto 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83206-290 

Data de Fundação: 10/04/01 

Produtos: Fertilizantes, Adubos 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

INSIT EMBALAGENS LTDA 

Nome fantasia: INSIT EMBALAGENS 

Endereço: Av. Sen. Atillio Fontana, 1501 Sl. 3 

Bairro: Pq. São João 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83212-250 

Número de Funcionários: 163 

Data de Fundação: 19/09/00 

Produtos: Plástico 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 22.22-6-00 Fabricação de 

embalagens de material plástico 

LA MAISON REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 

LTDA ME 

Nome fantasia: LA MAISON REFEIÇÕES 

INDUSTRIAIS 

Endereço: Rua Cons. Côrrea, 1448 

Bairro: Bockmann 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83206-280 

Número de Funcionários: 35 

Data de Fundação: 05/08/91 

Produtos: Refeições Industriais 

Importador: Não 

Exportador: Não 

MACROFÉRTIL - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA 

Nome fantasia: MACROFÉRTIL 

Endereço: Av. Paulo Canhola, 591 

Bairro: Alvorada 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221130 

Número de Funcionários: 160 

Produtos: Fertilizantes 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 
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Setor de Atividade: 56.20-1-01 Fornecimento de 

alimentos preparados preponderantemente para 

empresas 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

 

MINERAÇÃO NOVA PRATA LTDA EPP 

Nome fantasia: NOVA PRATA MINERAÇÃO 

Endereço: Rod. Pr 508, S/n Km 16 

Bairro: Colônia Pereira 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-970 

Número de Funcionários: 80 

Data de Fundação: 17/05/91 

Produtos: Brita Em Geral, Asfalto 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 08.10-0-99 Extração e 

britamento de pedras e outros materiais para 

construção e beneficiamento associado 

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA 

Nome fantasia: MOSAIC 

Endereço: Av. Gabriel de Lara, 1471 

Bairro: Porto 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221-685 

Número de Funcionários: 172 

Data de Fundação: 27/03/02 

Produtos: Adubos Químicos, Fertilizantes 

Químicos 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

 

NEWPORT WORK SHIP CHANDLER 

FORNECEDORA DE NÁVIOS 

LTDA 

Nome fantasia: NEWPORT WORK SHIP 

CHANDLER 

Endereço: Rua dos Guanandis, 363 

Bairro: Jardim Samambaia 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83212-310 

Número de Funcionários: 8 

Data de Fundação: 22/06/99 

Produtos: Consumo de Bordo 

Importador: Não 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 47.12-1-00 Comércio varejista 

de mercadorias em geral, com predôminancia de 

produtos alímenticios, minimercados, mercadorias 

e armazéns 

OZÉIAS REBELLO COSTA & CIA LTDA 

Nome fantasia: REBELLO CONSTRUÇÕES 

CIVIS 

Endereço: Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 

2831 

Bairro: Jardim América 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83212-000 

Número de Funcionários: 14 

Produtos: Construção Civil Em Geral, Obras de 

Saneamento 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 41.20-4-00 Construção de 

Edifícios 

PASA - PARANÁ OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS S/A 

Nome fantasia: PASA 

Endereço: Av. Portuária, 1835 

Bairro: Dom Pedro Ii 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221-570 

Número de Funcionários: 150 

Data de Fundação: 04/08/98 

Produtos: Prestação de Serviços 

Importador: Não 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 82.99-7-99 Outras atividades de 

serviços prestados principalmente ás empresas não 

especificadas anteriormente 

PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A 

Nome fantasia: PENÍNSULA 

FERTILIZANTES 

Endereço: Av. Gov. Manoel Ribas, 638 

Bairro: Dom Pedro Ii 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221-050 

Número de Funcionários: 270 

Data de Fundação: 28/12/99 

Produtos: Fertilizantes 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 
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PRISMA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 

Nome fantasia: PRISMA ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

Endereço: Rua Des. Ermelino de Leão, 500 

Bairro: Oceânia 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-380 

Número de Funcionários: 3 

Produtos: Condutores Elétricos, Instalações 

Elétricas 

Importador: Não 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 43.21-5-00 Instalação e 

manutenção elétrica 

ROMANI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE SAL 

Nome fantasia: SAL DIANA 

Endereço: Av. Bento Rocha, 311 

Bairro: Porto Dom Pedro 2 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83221-565 

Número de Funcionários: 300 

Data de Fundação: 31/12/65 

Produtos: Sal Refinado, Sal Grosso, Microsal 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 10.99-6-99 Fabricação de 

outros produtos alimentícios não especificados 

anteriormente 

SADIA S/A 

Endereço: Av. Sen. Atílio Fontana, 1501 

Bairro: Imbocuí 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83212-250 

Número de Funcionários: 750 

Data de Fundação: 28/12/00 

Produtos: Margarinas, Óleos 

Importador: Sim 

Exportador: Sim 

Setor de Atividade: 10.43-1-00 Preparação de 

margarina e outras gorduras vegetais e de óleos de 

origem animal não comestíveis 

SILVIO MOREIRA DA FONSECA 

Nome fantasia: CASA DO PÃO CASEIRO 

Endereço: Rua Júlia da Costa, 620 

Bairro: Centro 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-060 

Número de Funcionários: 20 

Data de Fundação: 01/12/95 

Produtos: Broas, Pães, Bolos 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 47.21-1-01 Padaria e 

confeitaria com produção própria 

SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA 

Nome fantasia: SOLO VIVO FERTILIZANTES 

Endereço: Rua Manoel Pereira, 332 

Bairro: 29 de Julho 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83203-540 

Número de Funcionários: 10 

Data de Fundação: 21/05/03 

Produtos: Fertilizantes 

Importador: Não 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA 

LTDA 

Nome fantasia: USAÇUCAR 

Endereço: Av. José da Costa Leite, 1801 

Bairro: Vila do Povo 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83209-658 

Número de Funcionários: 20 

Data de Fundação: 22/01/03 

Produtos: Armazéns Gerais 

Importador: Sim 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 52.11-7-01 Armazéns em 

geral - emissão de warrant 

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A 

Nome fantasia: YARA BRASIL FERTILIZANTES 

S/A 

Endereço: R Jose da Costa Leite , S/n Cx. P. 59 

Bairro: Vila Povo 

Município: Paranaguá 

Estado: PR 

CEP: 83209-658 

Número de Funcionários: 120 

Data de Fundação: 01/12/06 

Produtos: Adubos Químicos, Adubos e 

Fertilizantes 

Nitrogenados, Insumos Agrícolas 

Importador: Sim 

Exportador: Não 

Setor de Atividade: 20.13-4-00 Fabricação de 

adubos e fertilizantes 

Quadro 40 – Indústrias do município de Paranaguá/PR 
Fonte: FIEP (2015) 
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 Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 188 indústrias cadastradas nos bancos de dados pesquisados no 

município de Paranaguá, foi possível obter os resultados em 126 delas. Os resíduos 

gerados por atividade econômica, conforme dados fornecidos pelas empresas, são 

apresentados na tabela 48 a seguir. 

 

Tabela 48 - Resíduos gerados por tipo de indústria em Paranaguá/PR 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 

minerais  

3.200 kg/dia 10% 320 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de móveis 550 kg/dia 15% 82,5 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de papel 740 kg/dia 12% 88,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil 1.200 m/dia 5% 60,0 m/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de calçados 345 kg/dia 5% 17,25 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos 

alimentícios 

3.760 kg/dia 5% 188,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de material 

elétrico 

70 kg/dia 5 % 3,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria metalúrgica 2.375 kg/dia 15% 356,3 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria mecânica 430 kg/dia 10% 43,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de material 

de transporte 

350 kg/dia 5 % 17,5 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de fumo e 

diversas 

270 kg/dia 5 % 13,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria química e 

outros 

1.785kg/dia 7 % 124,9 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: o autor 

 

 Os resíduos sólidos industriais de Paranaguá são coletados pelos geradores e 

encaminhados ao aterro industrial, de propriedade privada, que opera no município, sendo 

de responsabilidade dos próprios geradores. 

 

 

8.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PARANAGUÁ/PR 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes  

instrumentos legais:  
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1. Lei nº 60/2005, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Paranaguá/PR; 

2. Lei nº 62/2007, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 

município de Paranaguá/PR; 

3. Lei nº 166 /2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do 

município de Paranaguá/PR;  

4. Lei nº 67/2007, que institui o Código de Obras e Edificações do município de 

Paranaguá/PR; 

5. Lei nº 68/2007, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Paranaguá/PR; 

6. Lei nº 01/1990, que institui a Lei Orgânica do município de Paranaguá/PR; 

7.  Lei nº 66/2007, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de 

Paranaguá/PR. 

 

8.3.1 Lei nº 60/2005, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de 

Paranaguá/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 7º Este Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado rege-se pelos seguintes 

princípios: 

V - preservação, recuperação e valorização do ambiente e patrimônio natural e 

cultural; 

Art. 9º Para cumprir a sua função social, a propriedade deve atender, simultaneamente, 

no mínimo, às seguintes exigências: 

II - uso compatível com as condições de preservação da qualidade do meio 

ambiente, da paisagem e do patrimônio local; 

Art. 13 Todas as ações contempladas nesta Lei têm como pressuposto a sustentabilidade 

ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição da Federal, com o objetivo de 

assegurar ao Município de Paranaguá os recursos naturais básicos necessários à 

qualidade de vida das gerações atuais e futuras. 

Art. 14 É dever da Prefeitura, da Câmara Municipal e da comunidade zelar pela proteção 

ambiental em todo o território do Município, de acordo com as disposições da Legislação 

Municipal e das normas adotadas pelo Estado e União 
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Art. 15 O desenvolvimento de políticas de preservação e valorização do patrimônio 

natural e cultural do Município de Paranaguá visa à proteção, recuperação e 

conservação da paisagem dos bens culturais, devendo ter como objetivos: 

I - garantia de integridade do patrimônio natural e cultural do Município; 

II - incorporação da proteção desse patrimônio natural e cultural ao processo 

permanente de planejamento e ordenação do território; 

V - impedimento ou controle do funcionamento e da implantação ou ampliação 

de construções ou atividades que comportem risco efetivo ou potencial de dano à 

qualidade de vida e ao patrimônio natural e cultural. 

Art. 16 São diretrizes e objetivos gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

de Paranaguá: 

VII - condicionar a organização espacial a sustentabilidade ambiental e ao 

desenvolvimento socioeconômico. 

VIII - estabelecer política de longo prazo junto às concessionárias de serviços de 

saneamento e órgãos de controle ambiental; 

IX - elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação, proteção 

e recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural e paisagístico; 

Art. 19 Para a promoção do desenvolvimento na escala regional devem ser observadas 

as seguintes diretrizes: 

IV - implementar uma política ambiental municipal em consonância com a 

política ambiental estadual, tendo como estratégia de ação a criação de Áreas de 

Preservação, Proteção e Conservação; 

V - implementar a política regional de saneamento ambiental, através do 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos; 

Art. 22 Ficam estabelecidos os seguintes setores prioritários de ação: 

II - saneamento básico; 

Art. 26 A política urbana do Município de Paranaguá tem como eixos estruturais: 

III - A melhoria das condições ambientais do município; 

Art. 29 As diretrizes da política ambiental do Município de Paranaguá visam garantir a 

preservação, a conservação e a recuperação do ambiente natural com vistas a promover 

a qualidade de vida da população. 

Parágrafo Único - São diretrizes da política ambiental: 
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I - Promover o adequado ordenamento territorial, urbano e rural, mediante 

planejamento e controle do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, visando à 

preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 

VII - Garantir a preservação, a conservação e a recuperação do ambiente natural 

e construído, mediante controle da poluição visual, sonora, da água, do ar e do solo; 

Art. 30 As diretrizes referentes à Política de Saneamento Ambiental do Município de 

Paranaguá são: 

I - Recuperar, tratar e higienizar o ambiente e promover a reciclagem dos 

resíduos industriais e domésticos; 

VII - Fixar diretrizes ambientais para elaboração dos projetos de parcelamento 

no solo, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da 

coleta e disposição dos resíduos; 

VIII - Para o Sistema de Limpeza Pública é importante trabalhar questões como 

a redução do consumo, o reaproveitamento dos resíduos na edificação, a disposição 

adequada do resíduo na edificação e no espaço público, além da coleta seletiva. Tais 

questões estão relacionadas a uma revisão de postura por parte do usuário; 

IX - Gerenciar os resíduos sólidos, compreendendo a geração, a coleta, o 

tratamento e a destinação adequados, fomentando parceiras com entidades associativas 

não governamentais, e o incremento de sistemas alternativos e não-convencionais de 

coleta; 

X - Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, 

comercialização, utilização e destino final de substâncias efetiva ou potencialmente 

tóxicas, explosivas ou radioativas. 

Art. 34 As diretrizes referentes à Política Municipal de Uso e Ocupação do Solo são: 

III - Regulamentar o uso e ocupação do solo nas áreas urbanas e de expansão 

urbana, de acordo com os seguintes critérios: 

i) Estabelecimento de exigências e sanções para controle do impacto da implantação de 

empreendimentos que possam representar excepcional sobrecarga na capacidade de 

infraestrutura, inclusive viária ou danos ao ambiente natural e construído; 

Art. 81 Lei Municipal específica poderá condicionar a autorização de empreendimentos  

e atividades que causam grande impacto urbanístico e ambiental, adicionalmente ao 

cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, aprovação 

condicionada à elaboração e à aprovação de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 

(EIV), a ser apreciado pelos órgãos competentes da Administração Municipal e aprovado 
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pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Art. 82 A lei municipal referida no artigo anterior deverá enquadrar, no mínimo, os 

seguintes empreendimentos na obrigação de EIV: 

IV - plantas industriais com mais de 1.000 m² (mil metros quadrados) e quaisquer 

empreendimentos industriais situados na área rural do município. 

Art. 83 O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá esclarecer sobre os 

aspectos positivos e negativos do empreendimento, sobre a qualidade de vida da 

população residente ou usuária da área em questão e de seu entorno, devendo incluir, 

no que couber, a análise e proposição de solução para as seguintes questões: 

VIII - poluição sonora, atmosférica e hídrica; 

IX - vibração; 

X - periculosidade; 

XI - geração de resíduos sólidos; 

XII - riscos ambientais. 

Art. 85 A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental requerido nos  

termos da legislação ambiental. 

 

8.3.2 Lei nº 62/2007, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 

município de Paranaguá/PR  

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 53 A Zona de Recuperação Ambiental Um (ZRA-1) caracteriza-se pela região onde, 

na data desta lei, se localiza a área de deposição de resíduos sólidos, o chamado "lixão". 

Art. 54 São objetivos específicos da Zona de Recuperação Ambiental Um: 

I - desenvolver Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), de acordo 

com legislação correlata vigente, principalmente: Lei nº 6.938/1981, Decreto nº 

97.632/1989, Decreto nº 99.274/1990, Resolução CONAMA nº 09/1990 e Resolução 

CONAMA nº 10/1990; 

II - implantar sistema de tratamento e decomposição dos resíduos orgânicos 

existentes na área e de reaproveitamento do lixo reciclável, de forma articulada com as 

famílias que utilizam o "lixão" como seu sustento; 
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8.3.3 Lei nº 166 /2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico 

do município de Paranaguá/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 1º A Política Municipal de Saneamento Básico de PARANAGUÁ, com fundamento 

na Lei Federal nº 11.445/07 e na Lei Estadual nº 12.493/99, tem como objetivo, 

respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade 

pública e manter o meio ambiente equilibrado, buscando o desenvolvimento sustentável 

e fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e 

recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir 

a adoção de medidas nesse sentido. 

Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico o conjunto 

de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 

III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destino final dos resíduos sólidos domésticos e dos resíduos sólidos originários da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, inclusive a triagem para fins de reuso, 

reciclagem ou compostagem, e os serviços de varrição, capina e poda de árvores em vias 

e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública; 

Art. 4º O resíduo sólido originário de atividades comerciais, industriais e de serviços 

cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do 

poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Art. 5º Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico serão 

observados os seguintes princípios fundamentais: 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente; 

Art. 6º Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituição Federal e nos artigos 

116 ao 128, 203 e 211 ao 223 da Lei Orgânica de Paranaguá, no que concerne ao 

saneamento básico, consideram-se como de interesse local: 

VII - o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades 

potencial ou efetivamente degradadoras e poluidoras; 
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IX - o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento, a destinação final 

ambientalmente adequada de resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos 

Rejeitos. 

Art. 7º No acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos deverão ser observados, além de 

outros previstos, os seguintes procedimentos: 

I - acondicionamento separado do resíduo sólido orgânico doméstico dos 

resíduos passíveis de reciclagem e a coleta seletiva destes; 

II - acondicionamento, coleta, tratamento e destinação própria dos resíduos 

hospitalares e dos serviços de saúde; 

III - os resíduos industriais, da construção civil, agrícolas, entulhos, poda de 

árvores e rejeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como: pilhas, tintas e solventes, 

baterias, acumuladores elétricos, lâmpadas fluorescentes, pneus, dentre outros que a 

legislação especial contempla, não poderão ser depositados no aterro sanitário; 

V - manter o aterro sanitário dentro das normas do Instituto Ambiental do Paraná 

- IAP. 

§ 1º A separação e o acondicionamento dos resíduos de que trata o inciso I é de 

responsabilidade do gerador, sendo a coleta, transporte e destino final de 

responsabilidade do Município no caso em que a produção semanal do gerador não seja 

superior a 600 (seiscentos) litros. 

§ 2º O acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos resíduos de que trata 

os incisos I e II é de responsabilidade do gerador. 

§ 3º Os resíduos da construção civil, poda de árvores e manutenção de jardins, até 1 m³ 

(um metro cúbico), produzido a cada 30 (trinta) dias por unidade geradora, e os objetos 

volumosos poderão ser encaminhados às estações de depósitos (ecopontos) indicados 

pela Prefeitura ou recolhido por esta nos locais geradores conforme definição da 

Administração, com exceção de gesso. 

§ 4º Os resíduos da construção civil e de poda de árvores e manutenção de jardins 

poderão ser coletados pela Prefeitura, quando não superior a 30 (trinta) quilos e 

dimensões de até 40 (quarenta) centímetros e acondicionado separadamente dos demais 

resíduos. 

§ 6º A deposição de qualquer espécie de resíduo gerado em outro município no Município 

de Paranaguá só poderá ser feita se autorizado por este. 
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Art. 26. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 

destinação dos resíduos coletados e poderão considerar em conjunto ou separadamente: 

I - as características dos lotes urbanos, as áreas edificadas e a sua utilização; 

II - o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio; 

III - consumo de água do domicílio. 

Art. 36. Os serviços prestados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos 

atenderão a requisitos mínimos de qualidade, incluindo regularidade e continuidade e às 

condições operacionais dos sistemas. 

 

8.3.4 Lei nº 67/2007, que institui o Código de Obras e Edificações do município de 

Paranaguá/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 26 Todas as obras e serviços de construção, realizadas sobre o território do 

município de Paranaguá, serão executadas, obrigatoriamente, mediante licença ou 

alvará prévios, expedidos pela Prefeitura Municipal, obedecidas as normas desta Lei e 

das Leis Estaduais e Federais aplicáveis. 

Art. 48 A demolição de qualquer edificação, excetuados apenas os muros de fechamento 

de até 3,00m (três metros) de altura, só poderá ser executada mediante licença expedida 

pela Municipalidade. 

Art. 50 Durante a execução das obras, o profissional responsável e/ou proprietário 

deverá pôr em prática todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos 

operários, do público e das propriedades vizinhas e providenciar para que o leito do 

logradouro no trecho abrangido pelas mesmas obras seja permanentemente mantido em 

perfeito estado de limpeza. 

§ 1º Quaisquer detritos caídos das obras assim como resíduos de materiais que ficarem 

sobre parte do leito do logradouro público, deverão ser imediatamente recolhidos sendo, 

caso necessário, feita a varredura de todo o trecho do mesmo logradouro cuja limpeza 

ficar prejudicada, além de irrigação para impedir o levantamento do pó. 

§ 2º O responsável por uma obra deverá pôr em prática todas as medidas possíveis no 

sentido de evitar incômodos para a vizinhança pela queda de detritos nas propriedades 

vizinhas, pela produção da poeira ou ruído excessivo. 
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Art. 92 As edificações não residenciais são aquelas destinadas a: 

II - Indústrias; 

III - Edificações para usos de saúde. 

Art. 108 Consideram-se edificações para uso de saúde as destinadas à prestação de 

assistência médico-cirúrgica e social, com ou sem internamento de pacientes, quais 

sejam: 

I - hospitais; 

II - maternidades; 

III - clínicas, laboratórios de análises e pronto socorros; 

IV - postos de saúde. 

Art. 116 A edificação para hospital - estabelecimento de saúde, de atendimento de nível 

terciário, de prestação de assistência médica em regime de internação e emergência nas 

diferentes especialidades médicas - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes 

ou locais para: 

X - disposição adequada de resíduos hospitalares. 

Art. 184 Na execução do preparo do terreno e escavações, serão obrigatórias as 

seguintes precauções: 

I - Evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio ou o leito do 

logradouro; 

II - A retirada dos materiais escavados deve ser realizado com destino a critério 

da Municipalidade, sem causar quaisquer prejuízos a terceiros e meio ambiente; 

Art. 309 Toda edificação, independente de sua destinação deverá ter local apropriado, 

desimpedido e de fácil acesso com capacidade adequada e suficiente para acomodar os 

diferentes componentes do resíduo sólido, obedecendo as normas estabelecidas pela 

autoridade competente. 

Art. 312 Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos, serão adotadas 

medidas especiais para sua remoção, obedecendo as normas estabelecidas pela 

Municipalidade, nos termos da regulamentação específica. 

Parágrafo Único - Serão proibidos incineradores de resíduos sólidos em edificações 

residenciais, comerciais e de prestação de serviços. 

Art. 313 Os compartimentos destinados à incineração de resíduos hospitalares e 

congêneres deverão obedecer às normas específicas estabelecidas pelo órgão 

competente para sua construção e operação. 
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Art. 314 Toda edificação destinada à instalação de indústria ficará obrigada à 

implantação de medidas para eliminar ou reduzir a níveis toleráveis o grau de poluição 

com o reaproveitamento de resíduos e subprodutos, obedecida a regulamentação 

pertinente. 

 

8.3.5 Lei nº 68/2007, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de 

Paranaguá/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 33 A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, salvo nos casos previstos no presente 

Código e desde que antecipadamente autorizado pela Municipalidade ou órgão 

competente afim: 

V - deixar de remover os restos de entulhos resultantes de construção e 

reconstrução, bem como de podas de jardins e cortes de árvores; 

VI - deixar nas ruas, praças, travessas ou logradouros públicos, águas servidas 

e quaisquer detritos prejudiciais ao asseio e à higiene pública; 

XIII - embaraçar ou impedir por qualquer modo o livre trânsito nas estradas e 

caminhos públicos, bem como nas ruas, praças e passeios da cidade. 

§ 1º Compreende-se na proibição deste artigo o depósito de qualquer material, inclusive 

de construção, nas vias públicas em geral. 

Art. 34 É expressamente proibido nas ruas do Município: 

XII - depositar materiais; 

XIII - conduzir em veículos abertos, materiais que possam comprometer o asseio 

das vias Públicas. 

Art. 40 É proibido ainda lançar nos logradouros, nos terrenos sem edificações ou nas 

várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de 

animais, fragmentos pontiagudos ou qualquer material que possa causar incômodo à 

população ou prejudicar a estética da cidade, bem como queimar, dentro do perímetro 

urbano, qualquer substância nociva à população e ao meio ambiente. 

Art. 51 Nas calçadas públicas, é expressamente proibido: 

I - depositar lixo ou detritos sólidos e líquidos de qualquer natureza; 
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VIII - depositar materiais ou entulhos provenientes de construções sem o uso de 

acondicionantes e protetores adequados (tapumes) e autorização prévia da 

Municipalidade. 

Art. 88 O lixo das edificações será recolhido em vasilhames apropriados, do tipo 

aprovado pela autoridade competente para ser removido pelo serviço de limpeza pública. 

Parágrafo Único - Não serão considerados como lixo os resíduos industriais das fábricas 

ou oficinas, restos de materiais de construção, entulhos provenientes de demolições, 

terra, galhos de árvores, resíduos de cocheiras ou estábulos, os quais serão 

transportados por conta do morador do edifício ou habitação de qualquer natureza ou 

proprietário do estabelecimento para local adequado, aprovado pela autoridade 

sanitária competente, e de acordo com a solução definida pelo órgão Municipal, 

Estadual ou Federal do Meio Ambiente. 

Art. 89 Quando o destino final do lixo for o aterro sanitário, deverá atender a legislação 

específica. 

Art. 103 É expressamente proibido, sob pena de multa: 

II - colocar recipientes de lixo na via pública, fora do horário estabelecido pela 

Municipalidade; 

III - despejar lixo em frente às casas, terrenos baldios ou nas vias públicas; 

XIII - conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam 

comprometer o asseio das vias públicas. 

Art. 128 É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas 

do meio ambiente, causada por qualquer forma de energia ou substâncias sólidas, 

líquidas, gasosas ou em qualquer estado de matéria que, direta ou indiretamente: 

I - crie ou propicie condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem 

estar público; 

Art. 129 Os esgotos domésticos ou resíduos líquidos das indústrias, ou resíduos sólidos 

domésticos ou industriais, só poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nas águas 

interiores, se estas não se tornarem poluídas, conforme o disposto no artigo 128 deste 

Código. 

Art. 131 A Municipalidade desenvolverá ação no sentido de: 

I - determinar medidas corretivas das instalações capazes de poluir o meio 

ambiente, de acordo com as exigências deste Código e/ou legislações pertinentes; 

II - controlar as novas fontes de poluição ambiental; 
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III - controlar a poluição através de análise, estudos e levantamento das 

características  do solo, das águas e do ar. 

Art. 132 As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção, para fins de controle 

da poluição ambiental, terão livre acesso às instalações industriais, comerciais, 

agropecuárias ou outras fontes particulares ou públicas, capazes de poluir o meio 

ambiente, acompanhados do proprietário ou de preposto por ele indicado. 

Art. 133 Para a instalação, construção, reconstrução, reforma, conversão, ampliação e 

adaptação de estabelecimentos industriais, é obrigatória a consulta ao órgão competente 

Municipal, Estadual e Federal. 

Art. 136 No que dispõe sobre a preservação do meio ambiente, deverá ser observada 

ainda a legislação federal e estadual pertinente. 

Art. 137 É proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer 

outro material combustível que cause degradação da qualidade ambiental, na forma 

estabelecida no artigo 128 desta lei. 

Art. 138 É proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no 

solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que causem degradação da 

qualidade ambiental, na forma estabelecida no artigo 128 desta lei. 

Art. 144 É proibido queimar, mesmo no interior dos próprios lotes, inclusive nos das 

entidades públicas, lixos ou quaisquer corpos, em quantidade capaz de molestar a 

vizinhança, causar riscos á saúde da população ou propriedade alheia. 

Art. 208 O funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 

serviços somente será permitido após a concessão do Alvará de Licença e Localização, 

e do Alvará Sanitário se for o caso, o qual só será concedido se observadas as disposições 

deste Código e as demais normas legais e regulamentares pertinentes, obedecida a Lei 

de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de Paranaguá. 

Art. 212 Não será concedida a licença aos estabelecimentos industriais que pela natureza 

dos produtos, pelas matérias primas utilizadas, pelos combustíveis empregados ou por 

qualquer outro motivo venham a prejudicar a saúde pública. 

Art. 228 No interesse do controle da poluição sonora, do ar e da água, a Municipalidade 

exigirá relatório de impacto ambiental, expedido pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente ou outra que venha a substituí-la, sempre que lhe for solicitada licença de 

funcionamento para estabelecimentos industriais ou quaisquer outros que se configurem 

em eventuais poluidores do meio ambiente. 
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Art. 229 Para efetuar o recolhimento do lixo tóxico proveniente de resíduos industriais 

a Municipalidade poderá cobrar uma taxa especial de coleta, destinada a implantação 

de equipamento especial. 

Parágrafo Único - Cabe ao órgão sanitário municipal, em conjunto com os demais 

órgãos competentes a aprovação e a indicação de local adequado para tal fim. 

Art. 230 A localização das industrias obedecerão ao zoneamento estabelecido na Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de Paranaguá. 

Art. 272 Nos Hospitais, Casas de Saúde e Maternidades, além das disposições em geral 

deste Código, do Código de obras e edificações e das legislações Federal e Estadual 

específicas, que lhes forem aplicáveis é obrigatório: 

VI - processo especial para eliminação de lixo hospitalar. 

 

8.3.6 Lei nº 01/1990, que institui a Lei Orgânica do município de Paranaguá/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 7º Compete ao Município: 

VI - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

entre outros, os seguintes serviços: 

f) limpeza pública: coleta domiciliar e destinação do lixo. 

XX - fixar: 

b) horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. 

XXIII - conceder licença para: 

a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e 

de serviços. 

XXVI - incentivar o turismo, o comércio e a indústria. 

Art. 14 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre matérias de 

competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: 

I - assuntos de interesse local, inclusive suplemento a legislação federal e 

estadual, notadamente no que diz respeito: 

e) à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição; 

f) ao incentivo à indústria e ao comércio; 

g) à criação de distritos industriais. 
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Art. 188 Na promoção do desenvolvimento econômico, o Município agirá, sem prejuízo 

de outras iniciativas, no sentido de: 

V - proteger o meio ambiente; 

Art. 203 O Município, em consonância com a sua política urbana e segundo o disposto 

em seu plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico destinados a 

melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da 

população. 

Parágrafo Único - A ação do Município deverá orientar-se para: 

I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços 

de saneamento básico; 

III - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de 

participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento. 

Art. 211 O Município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito 

ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, essencial à qualidade de vida. 

§ 1º Para assegurar esse direito, o Município deverá articular-se com os órgãos 

estaduais, regionais e federais competentes e ainda, quando for o caso, com outros 

municípios objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental. 

§ 2º Incumbe ainda ao Município: 

I - Exigir na forma da Lei a realização de estudos prévios do impacto ambiental 

para construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades 

ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do 

qual se dará publicidade. 

Art. 213 Observada a Legislação Federal em vigor fica permitida a implantação do uso 

de elementos nucleares radiativos destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, 

que dependerá de projeto técnico de ambiente correspondente. 

Parágrafo Único - O Poder Público Municipal estabelecerá um local apropriado para o 

depósito dos resíduos, provenientes de instalação referida neste artigo, devendo proceder 

fiscalização permanente. 

Art. 214 A implantação de centrais termonucleares no território do Município de 

Paranaguá, observado o disposto no Artigo 209 da Constituicão Estadual dependerá, 

para sua aprovação do consentimento de 2/3 (dois terços) dos eleitores do Município, 

através da consulta plebiscitaria. 

Art. 215 Ressalvado o que dispõe a Legislação pertinente relativa a transporte, manuseio 
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e armazenamento, fica proibida a entrada nos limites territoriais e marítimos de 

Paranaguá, de resíduos ou materiais radiativos considerados lixo nuclear e produtos 

químicos altamente tóxicos, nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

Art. 216 O Município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das 

atividades públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais de alterações 

significativas no meio ambiente. 

Art. 218 A política urbana do Município e o seu plano diretor deverão contribuir para a 

proteção do meio ambiente, através da adoção de diretrizes adequadas de uso e 

ocupação do solo urbano. 

Art. 219 Nas licenças de parcelamento, loteamento e localização, o Município exigirá o 

cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado. 

Art. 220 As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão 

atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental em vigor, sob pena de não 

ser renovada a concessão ou permissão pelo Município. 

Art. 225 O Município mobilizará recursos que dispuser para promover o meio rural, em 

sintonia com setores interessados da atividade privada, mediante elaboração de um 

Plano de Desenvolvimento que envolva as áreas agrícolas e pesqueiras. 

§ 1º Para a consecução desses objetivos o Município poderá contar com a participação 

de líderes comunitários, técnicos e organizações do meio rural, na identificação, 

formulação e execução do seguinte: 

V - a proteção ao meio ambiente e combate à poluição; 

XII - o beneficiamento e a industrialização de produto da agropecuária. 

 

8.3.7 Lei nº 66/2007, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município 

de Paranaguá/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 8º Não será permitido o parcelamento do solo: 

III - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 

sem que sejam previamente saneados; 

VI - Em terrenos onde exista degradação da qualidade ambiental, até sua 

correção. 
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9 O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR 

 

  

Para a realização de pesquisa de campo e coleta de informações referentes ao 

município de Pontal do Paraná/PR e os resíduos de serviço de saúde, resíduos da 

construção civil e resíduos industriais, foram enviados e-mail e visitadas as seguintes 

secretarias e órgãos públicos municipais: Secretaria de Recursos Naturais, Secretaria de 

Finanças, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Habitação 

e Assuntos Fundiários e Secretaria de Administração. Na sequência apresenta-se a 

descrição das principais características do município de Pontal do Paraná/PR, dos 

resíduos selecionados nesta pesquisa e dos instrumentos de gestão disponíveis no 

município com relação a esses resíduos. 

 

 

9.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR 

 

 

Pontal do Paraná é um dos mais jovens municípios do Estado do Paraná. Ele foi 

criado pela Lei Estadual nº H11.252, de 20 de dezembro de 1995, como consequência de 

um processo de emancipação do município de Paranaguá ao qual pertencia com a 

denominação de “praias de Paranaguá”. Com o fortalecimento democrático das 

associações comunitárias de moradores dos balneários de Praia de Leste, Pontal do Sul, 

Canoas e Primavera, o movimento separatista ganhou força e adeptos. Surgia então o 

Conselho das Associações das Praias de Paranaguá, que incluía o Grupo de Mães do 

Litoral e do Lions Club. Foi a principal frente do movimento de criação de um novo 

município a partir de outubro de 1994, sob a liderança do Dr. Rudisney Gimenes, 

presidente escolhido pelo Conselho das Associações das Praias de Paranaguá – CPPP.Um 

esquecimento por parte do município sede, agilizou ainda mais o desejo de emancipação. 

Para tentar barrar o processo de emancipação que crescia a olhos vistos, a Prefeitura de 

Paranaguá criou a EMDEPRAIAS – Empresa de Desenvolvimento das Praias, órgão este 

que ficou responsável pela gestão pública daquele litoral. Todavia, o organismo criado 

pela municipalidade parnanguara não atendia às necessidades dos balneários e tão pouco 
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representava os moradores e veranistas em suas pretensões (HISTÓRIA DE PONTAL 

DO PARANÁ, 2013).  

Nos primeiros meses de 1995, a campanha para a realização de um plebiscito 

crescia na medida em que o poder público da municipalidade de Paranaguá mostrava-se 

insensível. Slogans como “diga sim” ou “emancipação já”, ganhavam a opinião entre 

moradores e veranistas, estampando camisetas, adesivos de veículos, placas, faixas 

convocando todos a emancipação.  

Finalmente, o Tribunal de Justiça Eleitoral do Paraná autorizava a realização para 

a consulta popular – plebiscito – determinando o dia 22 de outubro de 1995 para a sua 

realização. O que se verificou a seguir foi uma luta jurídica bastante intensa. O município 

de Paranaguá, ante a expectativa de perda das suas praias, tentou impedir a realização da 

consulta aos moradores. Pressionando politicamente autoridades envolvidas no processo, 

momentaneamente a consulta popular é impedida mediante liminares do Poder Judiciário. 

Nesse momento, o Conselho das Associação das Praias de Paranaguá – CPPP – sob a 

presidência do Dr. Rudisney Gimenes, apela para o Supremo Tribunal de Justiça. O 

ministro Sepúlveda Pertence concede a cassação da liminar e autoriza que o plebiscito 

popular fosse realizado em 10 de dezembro de 1995. E o resultado não poderia ser outro 

e a vitória foi esmagadora como mostram os números da apuração. 

No dia 20 de dezembro de 1995, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 

vota e assina a Lei que é o registro de nascimento do município litorâneo de Pontal do 

Paraná. Terminava assim a luta pela emancipação. Em outubro de 1996 foi realizada a 

primeira eleição para a constituição do Poder Executivo e Legislativo do mais novo 

município paranaense (PONTAL DO PARANÁ, 2014). 

Pontal do Paraná, por ser um município novo não possui indústrias. A economia 

está baseada nas atividades relacionadas ao turismo, que emprega a maioria da população 

fixa e atrai pessoas de todos os cantos do país, durante a temporada de verão, período que 

compreende os meses de dezembro a março. A outra época, identificada como baixa 

temporada, a economia caracteriza-se pela pesca e eventos como: Festa da Tainha, Festa 

do Camarão, Camacho (festa do camarão e do chope), etc. (HISTÓRIA DE PONTAL 

DO PARANÁ, 2013). 

O município tem sua origem pelo desmembramento de Paranaguá, sendo sua data 

de instalação em 01 de janeiro de 1997 (data em que o município foi instalado, 

independente da data de criação do mesmo). A data de comemoração do município é 20  

de dezembro. Possui área territorial de 202,16 km², sendo a sede municipal distante 
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110,50 km de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Sua sede situa-se a 10 m de altitude 

com relação ao nível do mar. Possui limite territorial com os municípios de Paranaguá, 

Matinhos e Guaraqueçaba, conforme figura 17 a seguir (IPARDES, 2015). 

 

 

Figura 17 – Localização de Pontal do Paraná/PR e seus municípios limítrofes 
FONTE: IPARDES (2015) 

 

Possui população total de 20.920 habitantes (IBGE, 2010), sendo 177 na zona 

rural e 20.743 na zona urbana. Com relação às atividades econômicas apresenta-se no 

quadro 41 a seguir as mais importantes. 

 

Atividades Econômicas Nº de 

Estabelecimentos 

Classe 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos minerais não metálicos   7 Classe II A – Não inertes 

Indústria da madeira e do mobiliário  3 Classe II B - Inertes 

Indústria metalúrgica 12 Classe II A – Não inertes 

Indústria de material de transporte 1 Classe II A – Não inertes 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 3 Classe II A – Não inertes 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa 

 

1 

 

Classe II A – Não inertes 

Indústria química, de produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, sabões, velas e matérias 

plásticas 

 

 

2 

 

 

Classe I - Perigosos 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 3 Classe II B - Inertes 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

 

4 

 

Classe II A – Não inertes 

Construção Civil 36 Classe II B - Inertes 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 10 Classe I - Perigosos 

Quadro 41 – Principais atividades econômicas de Pontal do Paraná/PR e classificação de 

periculosidade 
Fonte: IPARDES (2015) 
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No quadro 42 apresenta-se alguns indicadores sociais, econômicos e 

populacionais para melhor descrever o município de Pontal do Paraná. 

 

Indicador Valor Observação 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita  0,5124 Mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar 

per capita de uma determinada 

população em um determinado 

espaço geográfico. Quanto mais 

próximo da unidade, maior a 

desigualdade na distribuição de 

renda. 

Renda Média Domiciliar per Capita R$ 772,19 Média das rendas domiciliares per 

capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. Considerou-

se como renda domiciliar per 

capita a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores do 

domicílio, em reais, dividida pelo 

número de seus moradores. 

Renda per Capita R$ 782,87  

Densidade Demográfica 117,81 hab/km²  

Grau de Urbanização  99,15 %  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)  0,738 O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) 

e apresenta as seguintes faixas de 

desenvolvimento humano 

municipal: 0,000 a 0,499 - muito 

baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 

a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - 

alto e 0,800 e mais - muito alto. 

IDHM - Longevidade  

 

0,831 

IDHM - Educação  

 

0,655 

IDHM - Renda  

 

0,737 

Classificação no estado do Paraná  62  

Quadro 42 – Indicadores sociais, econômicos e populacionais de Pontal do Paraná/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 

9.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PONTAL DO PARANÁ/PR 

 

 

9.2.1 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O município de Pontal do Paraná possui 7 farmácias e drogarias, 1 funerária, 3 

clínicas veterinárias, 2 laboratórios de análises clínicas, 5 clínicas odontológicas, 4 

centros de saúde/unidades básica de saúde, 3 clínicas especializadas/ambulatórios 

especializados,  8 consultórios, 2 policlínicas, 1 posto de saúde,  1 unidade de serviço de 
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apoio de diagnose e terapia e 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar - 

urgência/emergência (IPARDES, 2015g; PONTAL DO PARANÁ, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro 

de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. Na tabela 49 a seguir tem-se os resultados de campo. 

 

Tabela 49 – Resíduos sólidos de serviços de saúde de Pontal do Paraná/PR 
Período População(1) 

(hab.) 

Qtidade Média  

(kg/mês) 

Valor da equipe 

(R$/mês) 

Custo Médio 

(R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 23.261 354 97 14.000,00 10.988,91 3.011,09 

Out/14 23.816 270 48 14.000,00 11.886,79 2.113,21 

Fev/15 24.019 305 76 14.000,00 11.297,35 2.792,65 

(1) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: o autor 

 

9.2.2 Resíduos da Construção Civil 

 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário 

o conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição.  

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos humanos, 

financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é imprescindível 

conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos 

resíduos de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta 

metodologia o autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s 

pode ser realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área 

construída – serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por 

coletores e do monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s.  
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No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui 

um processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo.  

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com 

grande facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Quando 

Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está fazendo 

menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante dados do 

alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção registradas. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído.  

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Pontal do Paraná/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados da tabela 

50. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. Além disso, 

deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 

 

Tabela 50 – Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura 

municipal de Pontal do Paraná/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. 

Mês Áreas licenciadas por ano 

2012 (m2) 2013 (m2) 2014 (m2) 

Janeiro 990,32 1.553,23 733,93 

Fevereiro 1.300,79 337,19 338,28 

Março 1.100,83 421,08 1.986,49 

Abril 899,57 739,72 1.030,35 

Maio 1.340,24 1.449,03 599,35 

Junho 644,87 1.444,04 1.560,00 

Julho 780,42 943,91 1.065,15 

Agosto 1.458,81 1.668,06 756,00 

Setembro 1.058,20 1.133.47 1.013,66 

Outubro 261,29 2.122,50 506,35 

Novembro 871,48 545,45 627,09 

Dezembro 903,45 3.298,45 1.341,07 

TOTAL 11.610,3 15.656,13 11.557,72 

Fonte: o autor 
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Assim, pode-se chegar à tabela 51 a seguir com as respectivas quantidades 

estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas. 

 

Tabela 51 - Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de 

obras novas em Pontal do Paraná/PR 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  11.610,3 m2/ano 15.656,13 m2/ano 11.557,72 m2/ano 

Acréscimo de 15% para as 

construções informais  (m2/ano) 

 

13.351,85 m2/ano 

 

18.004,55 m2/ano 

 

13.291,41 m2/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m2 1.281,78 t/ano 1.728,44 t/ano 1.275,98 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 4,11 t/dia 5,54 t/dia 4,09 t/dia 

MÉDIA 4,58 t/dia 

Fonte: o autor 

 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa 

de geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições.  

Na cidade de Pontal do Paraná/PR existem três empresas especializadas na coleta 

e transporte de resíduos da construção. Há que se destacar que aqui está se considerando 

apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos 

provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas coletoras 

de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses 

de fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas na tabela 52. 

 

Tabela 52 – Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Pontal 

do Paraná/PR 

Empresa Nº de caçambas 

(unidade) 

Volume médio das 

caçambas (m3) 

Nº de caminhões 

(unidade) 

A  16 3,5 1 

B  24 4,0 1 

C  30 4,0 2 

Fonte: o autor 

 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de 

construção gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de 

terrenos, execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 
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percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se na tabela 53 a seguir. 

 

Tabela 53 – Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que 

atuam na cidade de Pontal do Paraná/PR 

Empresa A B C TOTAL Quantidade 

média 

(t/dia)* 

Média mensal 

de caçambas 

transportadas  

FEV/2014 8 unidades  

28,0 m3 

7 unidades 

28 m3 

9 unidades 

36  m3 

92,0 

m3/mês 

5,77 t/dia 

NOV/2014 7 unidades 

24,5 m3 

6 unidades 

24 m3 

11 unidades 

44 m3 

92,5 

m3/mês 

5,81 t/dia 

MAR/2015 8 unidades 

28,0 m3 

6 unidades 

24 m3 

9 unidades 

36 m3 

88 m3/mês 5,52 t/dia 

TOTAL 80,5 m3 76,0 m3 116,0 m3 272,5 

m3/mês 

Quantidade média 

(m3/mês) 

90,8 m3/mês 

Acréscimo de 20% 108,9 m3/mês 

Quantidade média (m3/dia) 4,19 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 5,7 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino 

dos RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Pontal do Paraná fazem 

regularmente a coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e 

áreas desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras a prefeitura de Pontal do Paraná possui dois caminhões caçamba de 

4 m3 cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse 

fim, juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas na tabela 54 a 

seguir. Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

 Assim, apresenta-se na tabela 55 a estimativa de geração de resíduos da 

construção civil para o município de Pontal do Paraná/PR 
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Tabela 54 -  Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Pontal do Paraná 

em descartes irregulares 
Prefeitura Caminhão A Caminhão B TOTAL Quantidade média (t/dia)* 

Média 

mensal de 

viagens de 

caminhões  

FEV/2014 5 viagens 

20 m3/mês 

7 viagens 

28 m3/mês 

 

48 m3/mês 

 

2,51t/dia 

NOV/2014 8 viagens 

32 m3/mês 

6 viagens 

24 m3/mês 

 

56 m3/mês 

 

2,93 t/dia 

MAR/2015 9 viagens 

36 m3/mês 

7 viagens 

28 m3/mês 

 

64 m3/mês 

 

3,35 t/dia 

TOTAL 88 m3/mês 80 m3/mês 168 m3 

Quantidade média  56 m3/mês ou 2,15 m3/dia 

Quantidade média (t/dia)* 2,92 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m3 

Fonte: o autor 

 

Tabela 55 - Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de 

Pontal do Paraná/PR 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 1,44 t/dia 5,77 t/dia 2,51 t/dia 9,72 t/dia 

NOV/2014 2,78 t/dia 5,81 t/dia 2,93 t/dia 11,52 t/dia 

MAR/2015 4,58 t/dia* 5,52 t/dia 3,35 t/dia 13,45 t/dia 

MÉDIA 11,56 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em Pontal do 

Paraná/PR 

Fonte: o autor 

 

9.2.3 Resíduos Sólidos Industriais 

 

 No município de Pontal do Paraná existem as seguintes indústrias, conforme 

quadro 43 a seguir, que estão catalogadas no IPARDES (2015). 

 

Atividades Econômicas Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

minerais não metálicos   

7 Transformação de produtos 

naturais em calcário, adubos e 

complementos minerais 

Produtos minerais 

naturais retirados do 

solo 

Indústria da madeira e do 

mobiliário  

3 Móveis sob encomenda; Móveis 

infantis; Escadas e utensílios de 

madeira 

Chapas de MDF, 

multilamidados e 

compensados, tábuas 

Indústria do papel, 

papelão, editorial e gráfica 

 

3 
Impressão flexográfica; Gráfica 

Bobinas de papel; 

Resma de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 

vestuário e artefatos de 

tecidos 

3 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de 

tecido; Rolos de linha 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

4 Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Indústria metalúrgica 12 Metalurgia de acessórios para 

construção civil, de equipamentos 

Cantoneiras, tubos, 

barras maciças, chapas 
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e máquinas para indústrias; 

Metalurgia especializada em 

equipamentos para lubrificação 

galvanizadas e chapas 

dobradas 

Indústria de material de 

transporte 

1 Produção de barcos e lanchas de 

madeira de pequeno porte 

Chapas de MDF, 

compensado, tábuas 

Indústria da borracha, 

fumo, couros, peles e 

produtos similares e 

indústria diversa 

1 Fumo em rolo Produtos de origem 

vegetal 

Indústria química, de 

produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, 

sabões, velas e matérias 

plásticas 

2 Produção de sabões e detergentes; 

produção de velas e insumos 

parafinados 

Parafina, essências e 

conservantes; barbante 

e pavios; detergentes e 

soda cáustica 

Quadro 43 – Atividades industriais de Pontal do Paraná/PR 
Fonte: IPARDES (2015) 

 

 A Federação das Indústrias do Paraná apresenta, para o ano de 2015, a seguinte 

indústria cadastrada em seu banco de dados, como destacado no quadro 44 a seguir. 

 

ENGECRETO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 

Nome fantasia: ENGECRETO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 

Endereço: Rod. Pr 407 , S/n Km 15 

Bairro: Praia de Leste 

Município: Pontal do Paraná 

CEP: 83255-000 

Número de Funcionários: 15 

Produtos: Concreto Usinado 

Setor de Atividade: 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 

Quadro 44 – Indústrias do município de Pontal do Paraná/PR 
Fonte: FIEP (2015) 

 

 Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os 

formulários de pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas 

industriais. Das 36 indústrias presentes no município de Pontal do Paraná, foi possível 

obter os resultados em 29 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, 

conforme dados fornecidos pelas empresas, são apresentados na tabela 56 a seguir. 

 

Tabela 56 - Resíduos gerados por tipo de indústria em Pontal do Paraná/PR 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

CONSUMO 

(qtidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 

(quantidade/dia) 

CLASSE 

(NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 

minerais  

850 kg/dia 10% 85,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de móveis 250 kg/dia 15% 37,5 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de papel 215 kg/dia 12% 25,8 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria têxtil 800 m/dia 5% 40 m/dia Classe II B - Inertes 
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Indústria de produtos 

alimentícios 

900 kg/dia 5% 45,0 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria metalúrgica 360 kg/dia 15% 54 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria de material 

de transporte 

120 kg/dia 5 % 6,0 kg/dia Classe II B - Inertes 

Indústria de fumo e 

diversas 

50 kg/dia 5 % 2,5 kg/dia Classe II A – Não inertes 

Indústria química e 

outros 

85 kg/dia 7 % 5,95 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: o autor 

  

Os resíduos sólidos industriais de Pontal do Paraná são coletados pela prefeitura 

municipal juntamente com a coleta convencional e encaminhados ao aterro controlado 

operado pelo município. 

 

 

9.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PONTAL DO 

PARANÁ/PR 

 

 

 Para a avaliação da gestão dos resíduos de construção civil, dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais serão analisados os seguintes  

instrumentos legais:  

1. Lei Complementar nº 08/2014, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Pontal 

do Paraná/PR; 

2. Lei Complementar nº 09/2014, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo do município de Pontal do Paraná/PR; 

3. Lei Complementar nº 10/2014, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do 

município de Pontal do Paraná/PR;  

4. Resolução nº 14/1997, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município de Pontal do 

Paraná/PR; 

5. Lei Complementar nº 04/2007, que institui o Código de Posturas do município de 

Pontal do Paraná/PR;   

6. Lei Complementar nº 05/2007, que dispõe sobre o Código de Obras do município de 

Pontal do Paraná/PR; 

7. Lei 1.473/2014, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do município de 

Pontal do Paraná/PR;   
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8. Lei 1.486/2014, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Pontal do Paraná/PR 

 

9.3.1 Lei Complementar nº 08/2014, que dispõe sobre o Plano Diretor do município 

de Pontal do Paraná/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 5° O Município não realizará nem licenciará obra, bem como não concederá Alvará 

de Localização e Funcionamento, ainda que a título precário, em discordância com o 

Plano Diretor do Município de Pontal do Paraná. 

Art. 7° São objetivos gerais do Plano Diretor: 

V - melhorar e resguardar a qualidade de vida no Município quanto à utilização 

dos recursos naturais, à manutenção da vida urbana e à adequação das necessidades da 

população com as exigências do equilíbrio ambiental, natural, cultural e construído; 

VIII - organizar o desenvolvimento urbano de forma a garantir a valorização dos 

aspectos naturais, paisagísticos, históricos e culturais do Patrimônio Municipal; 

Art.12 Para cumprir a sua função social, a propriedade deve atender, simultaneamente, 

no mínimo as seguintes exigências: 

II - uso compatível com as condições de preservação da qualidade do meio 

ambiente e da paisagem urbana; 

Art. 13 O Município utilizará os seguintes instrumentos urbanísticos e/ou tributários de 

intervenção no solo para o cumprimento da função social da propriedade: 

XI - estudo de impacto de vizinhança. 

Art. 25 Direito de Preempção facilitará a aquisição, por parte do poder público, de áreas 

de seu interesse, para a realização dos seguintes projetos: 

VI - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

VII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Art. 36 O objetivo da transferência do direto de construir é viabilizar a preservação de 

imóveis ou áreas de importante valor histórico ou ambiental. 

Art. 39 Devem submeter-se à apresentação do EIV para obter as licenças ou autorizações 

de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal, os 

seguintes empreendimentos ou atividades: 
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XI - indústrias com área construída igual ou superior a 1.000,00m² (mil metros 

quadrados); 

XII - atividades de extração mineral de qualquer porte. 

Art. 40 O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área 

e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

§ 2º Deverá conter, além da análise das questões citadas nos incisos I a VII do caput, a 

descrição detalhada do empreendimento, a delimitação das áreas de influência direta e 

indireta do empreendimento ou atividade, identificação dos impactos a serem causados 

pelo empreendimento ou atividade, e apresentação de medidas de controle ambiental, 

mitigadoras ou compensatórias. 

Art. 41 A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio 

de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

Art. 44 São diretrizes da política de estruturação urbana: 

III - elaborar projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas. 

Art. 57 A política de meio ambiente respeitará as seguintes diretrizes: 

I - adequar o uso e ocupação do solo às condições ambientais; 

II - recuperar as áreas degradadas e/ou as não convenientemente utilizadas; 

III - promover o desenvolvimento, garantindo o equilíbrio ambiental; 

IV - proibir a implantação de atividades potenciais e efetivamente poluidoras em 

áreas ambientalmente frágeis. 

Art. 59 São diretrizes da política de saneamento básico: 

III - criar programas para a separação do lixo reciclável nos domicílios, 

logradouros e instituições públicas. 

Art. 61 O Conselho Municipal da Cidade, criado por Lei Especifica, além das 

competências pré estabelecidas, deverá incluir as seguintes atribuições: 

VI - analisar estudos e propostas de ocupação urbana referente a projetos 

públicos ou privados apresentados verificando suas possíveis consequências na estrutura 

urbana, através de estudos de impacto da área em questão e do seu entorno; 

IX - analisar e emitir parecer sobre os relatórios de Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV). 
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9.3.2 Lei Complementar nº 09/2014, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo do município de Pontal do Paraná/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 4º A presente Lei Complementar tem como objetivos: 

  VI - definir zonas e setores, adotando-se como um dos critérios a 

compatibilização da urbanização com o potencial ambiental, e a finalidade de amenizar 

os impactos ambientais; 

  VIII - exigência de Estudos de Impactos de Vizinhança e Estudos de Impacto 

Ambiental de atividades ou empresas que visem instalarem-se no Município, com ênfase 

à definição de ações mitigadoras e/ou contrapartidas a serem exigidas das mesmas, com 

vistas ao auxílio ao desenvolvimento local. 

Art. 6º Para o efeito de aplicação da presente Lei Complementar, são adotadas as 

seguintes definições: 

 IV - uso do solo é o tipo de utilização de partes do solo municipal por certas 

atividades dentro de uma determinada zona ou setor, podendo esses usos serem definidos 

como: 

a) usos adequados - compreendem as atividades que apresentam clara compatibilidade 

entre as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente e com as atividades do 

entorno imediato;  

b) usos permissíveis – compreendem as atividades cuja compatibilização dependem da 

análise ou regulamentação específica, para cada caso, em função de seus impactos 

ambientais, urbanísticos e de circulação; e 

c) usos proibidos – compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, 

são nocivas, perigosas, incômodas e/ou incompatíveis com as finalidades urbanísticas 

da zona ou setor correspondentes, e portanto, não permitidas; 

 VIII - Alvará de Construção: licença expedida pelo órgão municipal competente, 

que autoriza a execução, a ampliação e/ou reforma de obras sujeitas à sua fiscalização; 

 XIX - atividade incômoda: é aquela atividade ou uso capaz de produzir ruídos, 

trepidações, gases, poeiras, exalações ou significativa perturbação no tráfego local; 

 XX - atividade nociva: é aquela atividade ou uso capaz de causar poluição de 

qualquer natureza, em grau e intensidade incompatíveis com a presença do ser humano 

e com a necessidade de adequada preservação do meio ambiente natural; 
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 XXI - atividade perigosa: é aquela atividade ou uso capaz de por em risco a vida 

de pessoas e integridade física das edificações vizinhas. 

Art. 10 Os Alvarás de Licenças para Localização e Funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, de prestação de serviços e industriais deverão atender as exigências 

ambientais, de segurança, de higiene, saúde, proteção do bem estar e sossego público, 

as quais deverão ser renovadas anualmente sob pena de cassação do mesmo. 

Art. 11 A manifestação expressa da vizinhança diretamente afetada, contra a 

permanência da atividade no local licenciado, comprovadamente incômoda, perigosa ou 

nociva, poderá constituir- se em motivo para a instauração de processo de cassação de 

alvará. 

Art. 14 Os empreendimentos a seguir relacionados, que estiverem condicionados à 

aprovação do Conselho Municipal da Cidade – CMC, deverão apresentar o Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV), de acordo com o Estatuto da Cidade, ao solicitar a 

liberação de construção e/ou localização: 

XI - indústrias com área construída igual ou superior a 1.000,00m² (mil metros 

quadrados); 

XII - atividades de extração mineral de qualquer porte. 

§ 4º O EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) e o EIA-RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental) não substituem um ao outro, sendo o EIA-

RIMA exigido segundo legislação ambiental específica. 

Art. 21 Considera-se Zona Industrial e de Serviços (ZIS), aquela com predominância de 

atividades industriais e de serviços, bem como das atividades que lhes são 

complementares. 

Art. 22 Consideram-se Zonas e Setores Especiais, aquelas áreas para as quais são 

estabelecidas ordenações especiais de uso e ocupação do solo, condicionadas às suas 

características locacionais, funcionais e/ou de ocupação urbanística, já existentes ou 

projetadas e aos objetivos e diretrizes da ocupação da cidade, conforme definições 

abaixo:  

 IV – zona especial do aterro sanitário (ZEAS) – compreende as áreas destinadas 

ao comércio e indústria de aterro sanitário, reciclagem e compostagem de materiais 

recicláveis e resíduos minerais, orgânicos ou afins; 

Art. 24 Ficam classificados, definidos e relacionados os usos do solo para implantação 

do Zoneamento de Uso e Ocupação do Município de Pontal do Paraná: 

 III – atividade industrial - a que resulta na produção de objetos e equipamentos 
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diversos, através da transformação de matérias primas e insumos, subdividindo-se nas 

seguintes categorias de uso: 

a) Tipo 1– atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não incômodas ao 

entorno; 

b) Tipo 2 – atividades industriais que implicam na utilização e/ou manipulação de 

ingredientes que possam poluir o ambiente, porém sem trazer incômodos ou transtornos 

à vizinhança; 

c) Tipo 3 – atividades industriais em estabelecimentos que impliquem na fixação de 

padrões específicos, quanto às características de ocupação do lote, de acesso, de 

localização, de tráfego, de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados; 

d) Tipo 4 – atividades industriais em estabelecimentos cujo funcionamento depende de 

legislação ambiental específica: olarias; 

e) Tipo 5 - atividades industriais em estabelecimentos cujo funcionamento depende de 

áreas específicas e infraestrutura adequada, capaz de suportar seu alto grau de 

interferência no meio em que estão inseridas. 

§ 1º Quanto ao porte, os estabelecimentos industriais se classificam: 

a) indústria caseira – dentro do lote residencial, localizada na edícula ou em 

dependência contígua igual ou inferior a 200,00m² (duzentos metros quadrados) de 

construção para a atividade; 

b) indústria de pequeno porte – construção com área superior a 200,00m² (duzentos 

metros quadrados) e igual ou inferior a 600,000m² (seiscentos metros quadrados); 

c) indústria de médio porte – construção com área superior a 600,00m² (seiscentos 

metros quadrados) e igual ou inferior a 1000,00m² (mil metros quadrados); 

d) indústria de grande porte – construção com área superior a 1000,00m² (mil metros 

quadrados). 

 

9.3.3 Lei Complementar nº 10/2014, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo 

Urbano do município de Pontal do Paraná/PR 

  

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 3º Esta lei tem como objetivos: 

IV – Assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da 

comunidade nos processos de parcelamento do solo para fins urbanos. 
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9.3.4 Resolução nº 14/1997, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município de Pontal 

do Paraná/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 6º Compete ao Município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem 

estar de sua população, cabendo-lhe, em especial: 

VII – prover sobre a limpeza dos logradouros públicos, a coleta, transporte e 

destinação do lixo domiciliar e de outros resíduos; 

XII – promover o adequado ordenamento territorial mediante o controle do uso 

e ocupação do solo, em especial nas marinhas, no mar e fluviais, dispondo sobre 

parcelamento, zoneamento e edificações, fixando as limitações urbanísticas, podendo, 

quanto aos estabelecimentos e às atividades industriais, comerciais e de prestação de 

serviços: 

a) conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o caso, para a sua 

construção ou funcionamento; 

c) revogar ou caçar a autorização ou a licença, conforme o caso, daquele cujas 

atividades se tornarem prejudiciais à saúde, a higiene, ao bem-estar, à recreação, ao 

sossego ou aos bons costumes, ou se mostrarem danosos ao meio ambiente; 

            XV – dispor sobre o controle da poluição ambiental; 

XVII – dispor sobre as atividades urbanas, fixando horário de funcionamento dos 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços; 

Art. 7º Compete ao Município, respeitando as normas de cooperação fixadas em 

lei complementar, em comum com a União e o Estado: 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Parágrafo único. Em se tratando de empresas concessionárias ou permissionárias de 

serviços públicos, a obrigatoriedade mencionada neste artigo deverá constar do contrato 

de concessão ou permissão. 

Art. 101 O Município poderá consorciar-se com outros municípios para a realização de 

obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. 

Art. 163 O Plano Diretor compreenderá diretrizes que visem: 

IV – a proteção ambiental e preservação máxima da permeabilidade do solo; 
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V – a ordenação de uso e de atividades compatíveis com o respectivo zoneamento; 

XIV – a garantia da preservação, da proteção e da recuperação do meio 

ambiente; 

XVI – a utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante 

controle de implantação e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, 

residenciais e viárias; 

Parágrafo único. O controle do uso e da ocupação do solo urbano, implica, dentre 

outras, as seguintes medidas: 

I – regulamentação do zoneamento, definindo-se as áreas residenciais, 

comerciais, industriais, institucionais e mistas; 

II – especificação dos usos permitidos, tolerados e proibidos em cada área, zona 

ou bairro da cidade; 

VI – controle de todas as formas de poluição. 

Art. 212 O Município isoladamente, ou em convênio com o Estado e/ou a União, é 

responsável pela implantação, manutenção e fiscalização do esgoto sanitário e da água 

tratada, pelo abastecimento desta e pela coleta e destinação final do lixo. 

Art. 215 O Poder Público Municipal organizará serviço de tratamento dos rejeitos e 

resíduos variados, como forma de evitar a poluição dos mananciais de água e do meio 

ambiente. 

Art. 216 Os aterros sanitários desativados serão destinados exclusivamente a parques 

ou áreas verdes. 

Art. 217 Para a coleta de lixo ou resíduos, o Município poderá exigir da fonte geradora, 

nos termos da lei: 

I – prévia seleção; 

II – prévio tratamento, quando considerados perigosos para a saúde e o meio 

ambiente. 

Art. 235 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações, 

garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1º  Para assegurar a efetividade deste direito, cabe ao Município: 

I – promover a educação ambiental, visando a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 
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III – exigir o cumprimento da legislação federal, estadual e municipal para a 

construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou 

obras potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, do qual se dará 

publicidade; 

IV – controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos ou 

substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Art. 236 O Município, na sua função reguladora, criará limitações e imporá exigências 

que visem à proteção e recuperação do meio ambiente, especialmente por meio de 

normas de zoneamento, de uso do solo e de edificações. 

Art. 237 Visando realizar os objetivos a que se refere o artigo anterior, incumbe ao Poder 

Público Municipal: 

IV - vetar a implantação e a ampliação de atividades poluidoras, cujas emissões 

e esgotos, possam causar ao meio ambiente, condições de desacordo com as normas e 

padrões de qualidade ambiental. 

Art. 239 O Poder Público estimulará e privilegiará a coleta seletiva e a reciclagem de 

lixo, bem como a implantação de um sistema descentralizado de usinas de processamento 

de resíduos urbanos, de forma a minimizar impactos ambientais. 

Art. 244 Será criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, cuja constituição, 

atribuição e normas para o seu funcionamento serão estabelecidas e regulamentadas por 

lei. 

Art.245 Fica proibida a entrada nos limites territoriais e marítimos de Pontal do Paraná 

resíduos ou materiais radiativos considerados lixo nuclear e produtos químicos 

altamente tóxicos, nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

Art. 246 O Município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das 

atividades públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais de alterações 

significativas no meio ambiente. 

Art. 248 A política urbana do Município e o seu plano diretor deverão contribuir para a 

proteção do meio ambiente, através da adoção de diretrizes adequadas de uso e 

ocupação do solo urbano. 

Art. 249 Nas licenças de parcelamento, loteamento e localização, o Município exigirá o 

cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado. 

Art. 250 As empresas  concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão 

atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental em vigor, sob pena de não 

ser renovada a concessão ou permissão pelo Município. 
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9.3.5 Lei Complementar nº 04/2007, que institui o Código de Posturas do município 

de Pontal do Paraná/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 1º Este Código contém as medidas de polícia administrativa a cargo do município 

em matéria de higiene, costumes, segurança, ordem pública, proteção e conservação do 

meio ambiente, nomenclatura das vias, numeração das edificações e funcionamento de 

atividades, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e os munícipes. 

Parágrafo único. O disposto no presente Código não desobriga o cumprimento de 

normas internas em edificações e estabelecimentos, no que couber. 

Art. 3º As disposições contidas neste Código referentes a utilização das áreas, quer de 

domínio público ou privado, e do exercício das atividades comerciais, de serviço e 

industriais, visam: 

II – estabelecer padrões mínimos relativos a qualidade de vida e de conforto 

ambiental; 

Art. 4º Para efeito deste Código são adotadas as seguintes definições: 

II – Alvará de Construção, Reforma, Demolição ou outros serviços de edificação: 

documento expedido pela Prefeitura Municipal que autoriza a execução de obras, em 

conformidade com o Código de Obras e sujeito a sua fiscalização. 

Art. 7º O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado pelo 

município diretamente, por concessão ou permissão. 

Art. 10 Para preservar de maneira geral a higiene pública fica terminantemente 

proibido: 

II – conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam 

comprometer o asseio das vias públicas; 

III – queimar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em 

quantidade capaz de molestar a vizinhança; 

IV – atirar nas vias públicas, lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos. 

Art. 29 Os resíduos sólidos de lixo domiciliar serão acondicionados em sacos plásticos 

apropriados e depositados em latões ou cestas elevadas na via pública o tempo 

estritamente necessário para remoção pelo serviço de limpeza pública, de acordo com 

os horários pré-determinados pelo departamento competente. 
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§ 1º Os estabelecimentos comerciais, bares, hotéis e similares deverão acondicionar o 

lixo em recipientes fechados, não podendo ficar fora dos horários das coletas nos 

passeios públicos, principalmente na área central. 

§ 2º Não serão considerados como lixo os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de 

materiais de construção, os entulhos provenientes de cocheiras e estábulos, as palhas e 

outros resíduos das casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos de árvores, que 

devem ser removidos à custa dos respectivos inquilinos ou proprietários. 

§ 3º Estes resíduos poderão, no entanto, ser removidos pela municipalidade, mediante 

pagamento de taxa própria. 

§ 4º A taxa referente aos serviços tratados no parágrafo anterior poderá ser cobrada em 

carnê ou guias de recolhimento, com prazo fixado por Lei. 

Art. 30 Os resíduos sólidos fármaco-hospitalares (lixo hospitalar) serão apresentados à 

coleta em local pré determinado, em recipientes apropriados e padronizados, 

acondicionados e identificados. 

Parágrafo único. Consideram-se resíduos fármaco-hospitalares aqueles 

declaradamente contaminados, considerados contagiados ou suspeitos de contaminação, 

provenientes de estabelecimentos hospitalares, necrotérios, centros de bancos de sangue, 

consultórios, farmácias, drogarias, centros de saúde, laboratórios de análise e clínicas 

de anatomia patológicas e congêneres. 

Art. 31 Os resíduos sólidos tóxicos e radioativos, tais como recipientes ou vasilhames de 

agrotóxicos e de inseticidas, ou outros materiais comprovadamente tóxicos, deverão 

seguir o disposto na Seção I do Capítulo III, Título II, deste Código, quanto à 

Preservação do Solo. 

Art. 53 É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres 

ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito 

de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem. 

Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito deverá ser 

colocada sinalização adequada, claramente visível, durante o dia e a noite. 

Art. 54 Compreende-se na proibição do Art. anterior, a construção de qualquer 

obstáculo ou o depósito de qualquer material, inclusive os de construção, nas vias 

públicas em geral. 

§ 3º Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, os responsáveis pelos materiais 

depositados na via pública deverão advertir os veículos, com sinalização adequada, a 

distância conveniente, dos prejuízos causados ao livre trânsito. 
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Art. 90 Para o exercício de seu Poder de Polícia quanto à proteção e conservação do 

meio ambiente, a Prefeitura Municipal respeitará a competência da Legislação e 

autoridade da União e do Estado. 

Art. 91 Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular 

resíduos no solo, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal e dos órgãos federais 

ou estaduais, no que couber. 

Parágrafo único. A utilização do solo como destino final de resíduos, potencialmente 

poluentes, deverá ser feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos de 

transporte e destino final, aprovados pela Prefeitura ou órgão estadual, seja em 

propriedade pública ou particular. 

Art. 92 Quando a deposição final dos resíduos exigir a execução de aterros sanitários, 

deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção das águas superficiais e 

subterrâneas. 

Art. 99 É proibida a queima, ao ar livre, de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer 

outro material combustível. 

Art. 100 É proibida a instalação e o funcionamento de incineradores domiciliares ou 

prediais, de quaisquer tipos. 

Art. 111 Nenhum estabelecimento comercial, prestador de serviço ou industrial poderá 

funcionar no município sem prévia licença da Prefeitura, que a concederá, a pedido dos 

interessados e mediante pagamento de tributos devidos. 

§ 2º No interesse do controle da poluição do ar, do solo e da água, a Prefeitura exigirá 

parecer técnico do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) sempre que for solicitada licença 

de funcionamento para estabelecimentos industriais ou quaisquer outros que se 

constituem em eventuais poluidores do meio ambiente. 

 

9.3.6 Lei Complementar nº 05/2007, que dispõe sobre o Código de Obras do 

município de Pontal do Paraná/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

Art. 2° Para efeitos deste Código, são consideradas as seguintes definições, em ordem 

numérica: 

8. ALVARÁ: documento que autoriza a execução de obras sujeitas à fiscalização 

municipal; 
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80. LICENÇA: ato administrativo, com validade determinada, que autoriza execução de 

obras, instalação, localização de uso e atividades permitidas; 

Art. 56 Todas as obras de reforma, ou demolição serão objeto de licença, previamente à 

sua execução, junto à Prefeitura que e, a seu critério, com base na Legislação 

Urbanística do município, poderá exigir o processamento para obtenção de Alvará para 

sua realização. 

Art. 72 Ficam sujeitas à elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) as obras 

mencionadas anteriormente. 

§ 1° O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deve ser executado de forma a contemplar 

os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de 

vida da população residente na área e suas proximidades. 

§ 2° Será exigido o EIA-RIMA quando assim a legislação estadual ou federal exigir. 

Art. 166 São proibidos os incineradores de resíduos sólidos em edificações residenciais, 

comerciais e de prestação de serviços, exceto quando claramente especificados neste 

Código. 

Art. 167 Os incineradores de lixo hospitalar deverão obedecer às normas específicas 

para sua construção, de acordo com a NBR 12809/93. 

Art. 168 Conforme a natureza ou volume do lixo, serão adotadas medidas especiais para 

a sua remoção, obedecendo às normas estabelecidas pela autoridade municipal 

competente. 

Art. 207 As edificações, de acordo com as atividades nelas desenvolvidas e com suas 

categorias funcionais classificam-se em: 

II – edificações comerciais, de serviços e industriais; 

Art. 222 Edificações Comerciais, de serviços e industriais são destinadas à armazenagem 

e venda de mercadorias, prestação de serviços profissionais, técnicos, burocráticos, de 

manutenção e reparo e manufaturas em escala artesanal ou industrial e classificam-se 

em: 

IX – edificações para indústrias, oficinas e depósitos. 

Art. 299 As edificações para atividades de saúde, destinadas à prestação de assistência 

médico-sanitária e odontológica, conforme suas características e finalidade classificam-

se em: 

I – posto de saúde; 

II – centro de saúde; 

III – ambulatório geral; 
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IV – clínica sem internamento; 

V – clínica com internamento; 

VI – consultório; 

VII – laboratório de análises clínicas, laboratório de produtos farmacêuticos e 

banco de sangue; 

VIII – hospitais. 

Art. 310 A edificação para hospital, estabelecimento de saúde, de atendimento de nível 

terciário, de prestação de assistência médica em regime de internação e emergência nas 

diferentes especialidades médicas deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou 

locais para: 

X – disposição adequada de resíduos hospitalares. 

Art. 344 As edificações ou instalações destinadas a alojamento, adestramento e 

tratamento de animais, conforme suas características e finalidades classificam-se em: 

I – consultórios, clínicas e hospitais de animais; 

Art. 349 Canteiro de obra é o espaço ao lado ou à volta de uma construção onde se 

realiza um conjunto de serviços, necessários para a execução da obra. Compõe-se de 

instalações temporárias: tapumes, barracões, escritórios administrativos, sanitários, 

poços, luz, água, energia elétrica, depósito de material, caçamba, depósito de detritos, 

vias de acesso e circulação e transportes. 

§ 3° A limpeza do logradouro público deverá ser permanentemente mantida pelo 

empreendedor da obra, enquanto esta durar e em toda a sua extensão. 

Art. 359 As escavações, movimentos de terra, arrimo e drenagens são processos usuais 

de preparação de contenção do solo, visando segurança e as condições desejadas para 

a execução da obra. 

§ 12 A retirada de terra e outros materiais deverá ser feita com cuidado para não sujar 

o passeio, a via pública e as galerias de águas pluviais com lama e pó. 

 

9.3.7 Lei 1.473/2014, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do 

município de Pontal do Paraná/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

tem pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 3º - Para os efeitos desta Lei consideram-se: 
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IV - Gestão de resíduos sólidos - o processo que compreende atividades 

referentes à tomada de decisões estratégicas, quando aos aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, financeiro e ambientais, com relação à limpeza municipal, 

envolvendo políticas, instrumentos e meios;  

V - Gerenciamento integrado de resíduos sólidos - sistema de gestão dos 

processos internos ou externos de segregação, acondicionamento, identificação, coleta, 

manipulação, transporte, armazenamento, reaproveitamento, tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos. 

Art. 4º - Os resíduos sólidos, na abrangência desta Lei, quanto á forma de gerenciamento, 

classificam-se em:  

I - Resíduos sólidos comuns - provenientes de residências ou de qualquer outra 

atividade que gere resíduos com características domiciliares, ou a estes equiparados, 

bem como os resíduos de limpeza pública e urbana 

II - Resíduos sólidos especiais - aqueles que necessitam, ou podem necessitar de 

gerenciamento especifico, em razão de sua tipologia ou qualidade, subdivididos em:  

a) Resíduos de serviços de saúde;  

b) Resíduos de atividades rurais;  

c) Resíduos de construção civil.  

Parágrafo Único - As autoridades ambientais competentes por meio de normas 

regulamentadoras, poderão classificar, como resíduos sólidos especiais, outros tipos de 

resíduos. 

Art. 6º - A Política Municipal de Resíduos Sólidos tem por objetivos: 

I - Integrar e articular ações relativas à gestão de resíduos sólidos;  

II - Disciplinar a gestão, reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos 

sólidos; 

IV - Estimular e valorizar as atividades de coleta de resíduos sólidos reutilizáveis 

e recicláveis; 

VI - Propugnar pela imediata regularização ou na impossibilidade dessa medida, 

pelo encerramento das atividades e extinção de locais que se prestem á inadequada 

destinação de resíduos sólidos. 

Parágrafo Único - Para alcançar esses objetivos cabe ao Poder Público, no limite dos 

recursos que sejam alocados ás ações respectivas, pelas leis orçamentárias: 

III - Implementar ações de licenciamento ambiental;  

IV - Fomentar; 
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a) A adoção de métodos, técnicas e processos no gerenciamento dos resíduos sólidos e 

na prestação dos serviços de limpeza municipal que privilegiem a minimização desses 

resíduos;  

b) Reutilização de produtos;  

c) A destinação dos resíduos sólidos, de forma não prejudicial à saúde pública e 

compatível com a conservação do meio ambiente;  

d) A formação de cooperativas ou associações de trabalhadores autônomos que 

realizarem a coleta, o transporte a triagem e o beneficiamento de resíduos sólidos 

reutilizáveis ou recicláveis;  

e) O estímulo à ampliação de mercado para materiais secundários e produtos reciclados 

direta ou indiretamente;  

f) A capacitação dos recursos humanos envolvidos em atividades relacionadas com o 

gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive a proteção e a assistência à saúde física e 

mental do trabalhador envolvido na operação dos serviços de limpeza municipal;  

g) O desenvolvimento a apropriação, a adaptação, o aperfeiçoamento e o uso efetivo de 

tecnologias adequadas ao gerenciamento de resíduos sólidos; 

i) A adoção de soluções locais ou regionais no encaminhamento dos problemas relativos 

a acondicionamento armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos;  

j) A valorização dos resíduos sólidos por meio de reciclagem de seus componentes ou 

tratamento para fins de compostagem. 

Art. 7º - São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos: 

II - O inventário Municipal de Resíduos Sólidos;  

III - A definição de indicadores para o estabelecimento de padrões visando à 

gestão de resíduos sólidos; 

VIII - O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;  

IX - O controle e a fiscalização; 

Art. 8º - O gerenciamento de resíduos sólidos tem por finalidade:  

I - A redução da quantidade e nocividade dos resíduos gerados;  

II - O máximo de reaproveitamento, reutilização, recuperação e reciclagem de 

resíduos que não puderem ser evitados;  

III - Disposição final realizada de maneira a assegurar a proteção ao meio 

ambiente e à saúde pública. 

Art. 9º - É vedado:  
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I - A disposição indiscriminada de resíduos sólidos em locais não autorizados 

pelo órgão municipal competente;  

II - O lançamento de resíduos sólidos "in natura" a céu aberto, em áreas urbanas 

ou rurais;  

III - A queima de resíduos sólidos a céu aberto ou em instalações caldeiras ou 

fornos;  

IV - O lançamento de resíduos sólidos no mar, em terrenos baldios margens de 

vias públicas, sistemas hídricos, praias, áreas erodidas e poços ou cacimbas, mesmo que 

abandonadas e em áreas de preservação permanente;  

V - O lançamento de resíduos sólidos em sistema de redes de drenagem de águas 

pluviais, esgotos e similares. 

Art. 20 - Cabe ao Município de Pontal do Paraná a remoção, através da coleta, dos 

resíduos sólidos domiciliares, devendo o gerador segregá-los previamente acondicioná-

los e dispô-los para coleta.  

§ 1º - Entende-se por resíduos sólidos domiciliares para os fins desta Lei, os seguintes 

resíduos: 

IV - Os resíduos de construção civil Classes A e C, devidamente segregados entre 

si, gerados nas habitações uni familiares, ou em cada unidade das habitações em série 

ou coletivas na quantidade máxima de 500 litros a cada 02 meses. Os resíduos Classe B 

deverão obedecer ao estipulado no inciso II, § 1°, deste artigo; 

VI - Os resíduos gerados em cada economia, comercial, industrial ou do setor de 

serviço que, por sua natureza a composição, sejam semelhantes aos resíduos sólidos 

gerados nas habilitações uni familiares, em série ou coletivas, cuja produção não exceda 

ao estipulado nos incisos I, II, III e IV, deste artigo; VII - Os resíduos gerados em 

unidades prestadoras de serviços de saúde, que não sejam infectantes, perigosos ou 

radioativos e que, por sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos 

gerados nas habitações uni familiares, em série ou coletivas, cuja produção não exceda 

ao estipulado nos incisos I, II, III e IV deste artigo. 

§ 2º - A quantidade máxima de resíduos a ser disposta para coleta, prevista nos incisos I 

e II, deste artigo será de 600 litros dividida pelo número de coletas ofertado pela 

Prefeitura no setor, por semana. As coletas dos resíduos previstos nos incisos I e II serão 

denominados, respectivamente de coleta convencional e de coleta resíduos recicláveis - 

lixo que não é lixo 
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Art. 26 - Os geradores de resíduos especiais, que não sejam de natureza domiciliar, são 

responsáveis pelo gerenciamento desses resíduos, nos termos da legislação específica 

aplicável.  

Art. 27 - Para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde que não se enquadrem 

no inciso VII do artigo 20, aplicar-se-ão os diplomas legais pertinentes, em vigências, 

nos âmbitos nacional e estadual. 

Art. 30 - Consideram-se resíduos da construção civil o entulho e quaisquer rejeitos ou 

materiais oriundos das atividades da construção, reforma, demolição de edificações de 

modo geral. 

§ 1º - São responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil os 

construtores e qualquer pessoa que execute, direta ou indiretamente, construção, 

reforma ou demolição.  

§ 2º - Na forma desta Lei, são responsáveis pela destinação e gerenciamento dos resíduos 

da construção civil. 

I - O proprietário do imóvel ou do empreendimento;  

II - O construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha 

poder de decisão na construção, reforma ou demolição;  

III - As empresas ou pessoas que prestarem serviços de coleta ou disposição de 

resíduos da construção civil. 

Art. 31 - Os resíduos da construção civil terão disposição final nos locais e nas condições 

estabelecidos nesta Lei, em conformidade com as normas editadas pelo Município.  

Art. 32 - Os geradores de resíduos da construção civil que possam ser por força de 

profissão ou atividade continuada, considerados geradores habituais, deverão elaborar 

e implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos Especiais, nos termos desta Lei.  

Parágrafo Único - As autoridades ambientais competentes editarão normas 

regulamentadoras de maneira a assegurar a agilidade do procedimento previsto no 

caput, especialmente no que disser respeito á obra ou reforma de pequena dimensão ou 

de execução urgente. 

Art. 50 - Os geradores que produzam resíduos em quantidades superiores as previstas 

nos incisos I a VI do art. 20, deverão elaborar e submeter á aprovação pelo órgão 

municipal competente seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, de 

acordo com Termo de Referência específico estabelecido pelo Município.  



315 
 

§ 1º - A expedição ou renovação de Alvará de Funcionamento para os empreendimentos 

que gerem ou possuam vir a gerar resíduos em quantidades superiores ás previstas nos 

incisos I a VI, do art. 20, vinculado à apresentação e aprovação pelo órgão municipal 

competente e a efetiva implementação dos respectivos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos - PGRS.  

§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, deverá contemplar 

procedimentos diferenciados durante as operações de manuseio, coleta, 

acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos que 

apresentam riso à saúde ou ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos e 

substâncias químicas perigosas. 

 

9.3.8 Lei 1.486/2014, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de Pontal do Paraná/PR 

 

Apresenta-se na sequência alguns assuntos tratados nesse instrumento legal e que 

têm pertinência com os tipos de resíduos tratados nessa pesquisa. 

 Art. 1º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política 

Municipal de Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas as competências da 

União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente 

equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao 

poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e 

salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste 

sentido. 

 Art. 2º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 

de Pontal do Paraná serão observados os seguintes princípios fundamentais:  

I. a universalização, a integralidade e a disponibilidade;  

II. preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; 

 VI. a utilização de tecnologias apropriadas; 

 Art. 3º. Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pontal do Paraná tem 

por objetivo geral o estabelecimento de ações para a Universalização do Saneamento 

Básico, através da ampliação progressiva do acesso de todos os seus domicílios 

ocupados.  

Parágrafo Único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente 

Plano: 
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IV. Estimular a conscientização ambiental da população e a educação ambiental;  

V. Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental 

aos serviços de saneamento básico. 

Art. 4º. Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e serviços 

dos seguintes sistemas:  

I. Abastecimento de Água;  

II. Esgotamento Sanitário;  

III. Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. 
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10 ANÁLISE GLOBAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO  

 

 

Apresenta-se neste capítulo uma abordagem geral sobre os três principais 

instrumentos de gestão disponíveis nos sete municípios do litoral paranaense pesquisados, 

ou seja, o plano diretor, o zoneamento de uso e ocupação do solo e o parcelamento do 

solo urbano. Nesta abordagem serão analisadas as causas dos impactos ambientais 

decorrentes de falhas na gestão dos resíduos sólidos selecionados assim como de outras 

atividades relacionadas com o saneamento urbano. 

 Das análises que foram feitas com relação aos impactos ambientais causados por 

falhas nos instrumentos de gestão disponíveis, percebe-se a existência de alguns 

elementos que, em menor ou maior escala, perpassam estes problemas. Assim, para a 

resposta da questão: “Porque, mesmo com a existência de instrumentos de gestão, 

ocorrem os impactos ambientais devido aos resíduos sólidos selecionados?”, os seguintes 

fatores podem ser resumidos e destacados como os responsáveis pelo não cumprimento 

do contido nestes instrumentos: 

 

1) Fatores econômicos: A solução dos problemas de gestão dos resíduos sólidos 

selecionados, em todas as suas etapas, está intimamente relacionada com investimentos 

no setor. O não cumprimento dos conteúdos dos instrumentos de gestão disponíveis nos 

municípios esbarram, quase sempre, na falta de recursos financeiros. Percebe-se a 

ausência de verbas para a melhoria e implementação dos serviços em todas as etapas, 

principalmente no controle dos contratos entre as cidades pesquisadas, o que ocasiona 

uma diferença muito grande nos preços cobrados, principalmente com relação aos 

resíduos de serviços de saúde.   

 A falta de motivação econômica por parte do poder público em relação à iniciativa 

privada e mesmo à população em geral, contribui para a manutenção deste quadro de 

carência de recursos financeiros. Esta ausência de recursos, muitas vezes, não 

corresponde a deficiências de caixa, mas a falta de planejamento estratégico e do 

conhecimento do crescimento e desenvolvimento dos municípios e suas necessidades. As 

descontinuidades políticas e administrativas com alternâncias de grupos rivais no poder 

municipal faz com que as políticas, planos e metas desenvolvidas para o setor não 
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ultrapassem o período de uma gestão, e os esforços dispensados e recursos dispendidos 

acabam sendo desperdiçados por estas descontinuidades. 

 

2) Fatores educacionais: Os costumes, ou seja, os hábitos culturais e tradições da 

população, acabam refletindo no dia-a-dia das mesmas no que se refere ao seu modo de 

ser e agir. Estes modos nem sempre são adequados e corretos para um convívio 

ambientalmente saudável em sociedade. Em escala local, o simples fato de jogar um papel 

de bala em vias públicas já reflete o potencial que este cidadão tem para contribuir no 

descumprimento dos conteúdos dos instrumentos de gestão. Além disso, a ignorância com 

relação aos temas ambientais e o desconhecimento da legislação contribui para que esse 

ator, o povo, auxilie no aumento das contravenções. 

 Em todas as etapas de gestão dos resíduos sólidos analisadas, em menor ou maior 

grau, individualmente (representante do povo no poder público) ou coletivamente (a 

população) percebe-se a ausência de um embasamento cultural e educacional que 

dificulta o cumprimento das leis. 

 

3) Falta de conhecimento geral dos problemas: Uma das razões para o não cumprimento 

das especificações contidas nos instrumentos ou porque os instrumentos disponíveis não 

mitigam a ocorrência daqueles impactos ambientais, pode ser creditada, em parte, ao 

desconhecimento da real dimensão dos problemas pela população e pelo poder público 

local. A gestão dos resíduos sólidos de uma cidade deve ser encarada como parte 

integrante de uma divisão técnica e não política. As especificidades e complexidades que 

envolvem esta atividade faz com que seu gerenciamento deva ser feito dentro de critérios 

técnicos e atuais. Em consequência, o gerenciamento desta atividade não pode ser 

entregue a um encarregado sem conhecimentos profundos e específicos com relação a 

gestão destes resíduos. 

 Como não se verificou este requisito na maioria das cidades pesquisadas, a real 

dimensão dos problemas ambientais decorrentes de uma gestão incorreta dos resíduos 

nem é percebida, quanto mais impedida. 

 

4) Carência de recursos humanos especializados: Nota-se um grande despreparo do 

pessoal envolvido nas atividades de gestão dos resíduos sólidos selecionados nos 

municípios pesquisados. Este despreparo reflete-se de várias maneiras: 
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 ausência de pessoal habilitado e qualificado para elaboração de um planejamento real 

e exequível na gestão dos resíduos sólidos; 

 despreparo do pessoal envolvido diretamente nos serviços de fiscalização, seja pelo 

nível cultural ou pela falta de cursos de reciclagem ou de atualização; 

 falta de pessoal especializado na confecção das leis e dos regulamentos. 

 

5) Falhas na legislação: Outro ponto que merece destaque são as falhas observadas na 

legislação, urbanística inclusive, pela ausência de assuntos que deveriam estar contidos e 

pela ausência de legislação complementar. Muitos dos instrumentos aqui arrolados, 

disponíveis nos municípios, deixam a desejar no tocante à objetividade e clareza com que 

deveriam abordar os problemas de gestão dos resíduos sólidos selecionados. Espaços 

onde deveriam estar contidas legislações mais específicas são, na melhor das hipóteses, 

preenchidos com colocações evasivas que não colaboram para a mitigação ou 

impedimento da ocorrência de impactos ambientais. 

 Por outro lado, existem aqueles instrumentos de gestão que, como possuem caráter 

de formuladores de políticas e diretrizes, carecem de legislação complementar específica. 

Neste ponto também não se consegue a mitigação ou impedimento da ocorrência dos 

impactos ambientais pela ausência destas leis complementares. 

 

6) Falhas na fiscalização: Neste item destaca-se a ocorrência daqueles problemas de 

gestão ocasionados pelo não cumprimento das normas e diretrizes dos instrumentos 

disponíveis nos municípios pesquisados. Na maioria dos casos analisados esse 

descumprimento decorre da ausência ou falhas na fiscalização realizadas pelo poder 

público e demais autoridades competentes, sobre o próprio poder público e sobre as 

empresas terceirizadas que prestam esses serviços assim como empresas particulares. 

Estas falhas, por sua vez, são decorrentes da ausência de recursos financeiros e humanos 

capacitados, além da falta de vontade política de agir sobre si mesmo. 

 

 Do que fora exposto, serão apresentados na sequência alguns instrumentos que, 

em forma de diretrizes, ajudariam a mitigar e até impedir a ocorrência dos impactos 

ambientais. Estes impactos são decorrentes das falhas na gestão não só dos resíduos 

sólidos selecionados nas sete cidades do litoral do Paraná pesquisadas mas também dos 

resíduos sólidos de uma maneira geral. Isso se deve ao fato de que foram analisadas a 

maioria das normas e legislações urbanísticas existentes e disponíveis para consulta 
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pública nestes municípios. Dessa forma, aproveita-se também para analisar os resíduos 

sólidos de uma maneira mais ampla.  

Conforme destacado anteriormente, os problemas de gestão e os consequentes 

impactos ambientais causados por falhas nos instrumentos disponíveis ocorrem, grosso 

modo, devido a seis fatores que estão envolvidos com os resíduos sólidos. Esses 

instrumentos serão divididos em três categorias, apresentadas na sequência. 

  

 

10.1 INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

  

 

Estes instrumentos caracterizam-se pela possibilidade de arrecadação de fundos a 

serem aplicados em projetos de controle ambiental e recuperação de áreas degradadas. 

Levando-se em consideração que os impactos ambientais em áreas urbanas resultantes 

dos resíduos sólidos são causados em sua grande maioria por atividades antrópicas, estas 

atividades passariam a ser taxadas com a cobrança de impostos, com vistas a coibir ou 

minorar os impactos ambientais causados por estas atividades. Ou ainda, através de 

subsídios os agentes geradores de impactos podem destinar esta verba arrecadada para 

um efetivo combate à degradação ambiental em áreas urbanas, facilitando a implantação 

de políticas ambientais orientadas para a gestão dos resíduos sólidos. 

 Como motivação econômica tem-se a concessão de incentivos (via isenção parcial 

ou total dos valores do IPTU ou ISS, por exemplo) para aquelas pessoas ou empresas que 

participarem da coleta seletiva, na formação de novos quadros de pessoal envolvidos com 

a gestão dos resíduos sólidos e educação ambiental. 

 Assim, destacam-se algumas medidas que ajudariam a mitigar e até mesmo 

impedir a ocorrência de impactos ambientais em consequência de falhas na gestão dos 

resíduos sólidos, que acontecem mesmo com a existência dos instrumentos de gestão 

disponíveis. 

 

1) Incentivar a redução de resíduos sólidos pela redução de desperdícios e geração de 

resíduos nas fontes geradoras: Pela dificuldade que os municípios têm em destinar seus 

resíduos sólidos, incentivar a implementação de tecnologias que utilizem quantidades 

menores de matéria-prima; estimular a reutilização de embalagens, a reciclagem e a 

recuperação ambiental segura dos resíduos inevitáveis do processo produtivo; definir a 
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responsabilidade do produtor pelos resíduos gerados pós-consumo; responsabilizar 

economicamente os agentes responsáveis pelos danos causados por seus resíduos. 

 

2) Incentivar o uso da tarifa do lixo: O instrumento econômico básico adotado para 

desmotivar a população a gerar resíduos é a tarifa do lixo, ou seja, a cobrança diferenciada 

por ocasião da coleta dos resíduos, em função da quantidade de material descartado por 

gerador (e não uma taxa fixa, única). Menor quantidade de resíduos produzida, menor 

custo para a realização das demais etapas. 

 Isso poderia ser feito de duas formas básicas: cada usuário deveria dispor seus 

resíduos para coleta em recipientes-padrão vendidos pelas prefeituras e cada recipiente 

de resíduos coletado teria um custo; ou a utilização de selos, sem os quais os recipientes 

com resíduos não seriam coletados. Em ambos os casos o sistema de cobrança seria 

diferente para os materiais recicláveis, ficando mais barato separá-los do restante do lixo. 

 Há que se considerar, porém, que esta tarifa poderia incentivar o destino irregular 

dos resíduos sólidos, por parte da população que não estivesse disposta a pagá-lo. 

 

3) Aprimorar o sistema de coleta seletiva: Existe um campo de ação e potencial para 

reciclagem bastante grande nos resíduos sólidos das cidades pesquisadas. Além de seu 

aspecto social, a coleta seletiva e reciclagem ajudariam a reforçar o caixa das prefeituras, 

onde estas verbas deveriam ser aplicadas nas etapas de gestão dos resíduos sólidos. 

Assim, pode-se citar como diretrizes para a implantação de uma política séria e 

abrangente de coleta seletiva nos municípios analisados: 

 incorporar os 3R’s da Agenda 21 (reduzir, reciclar, reutilizar) no programa, 

incentivando menos desperdício; 

 situar a coleta seletiva num plano integrado, num modelo que atenda às necessidades 

da população, evitando a adoção de sistemas oriundos de comunidades com hábitos, 

culturas e, principalmente, resíduos diferentes dos seus; 

 gerenciar o programa de forma descentralizada e participativa, mobilizando a 

comunidade, dinamizando parcerias e gerando renda; 

 qualificar e valorizar o pessoal envolvido, dentro de uma política de recursos humanos 

que garanta treinamento, remuneração adequada e segurança no trabalho dos servidores; 
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 determinar a composição dos resíduos a serem coletados seletivamente, de preferência 

por setores, já que a quantidade de embalagens normalmente é inferior nos bairros de 

baixa renda; 

 identificar indicadores-chave da eficiência do programa e do potencial para redução 

de custos operacionais, como o tempo de parada para coleta na calçada, o percurso entre 

as paradas, a velocidade dos veículos e o tempo de descarga, entre outros; 

 melhorar a qualidade dos recicláveis coletados e viabilizar o aproveitamento da porção 

orgânica e do entulho, inclusive incentivando o consumo destes produtos (entulho 

reciclado em habitações populares, composto orgânico na jardinagem municipal, etc.); 

 mostrar à comunidade a seriedade e amplitude do programa de coleta seletiva e 

reciclagem, pela regularidade da coleta, pela motivação dos funcionários envolvidos, pela 

clareza, precisão e acessibilidade das informações pertinentes e pela transparência na 

comercialização/doação dos materiais coletados; 

 como as prefeituras destas cidades são relativamente limitadas para lidar com 

empreendimentos industriais, incentivar a instalação de usinas de reciclagem e mesmo 

indústrias recicladoras nos municípios através da redução de impostos e fornecimento de 

incentivos fiscais; 

 fortalecer iniciativas, por meio do poder público municipal, que contribuam para 

diminuir a quantidade de resíduos através do reaproveitamento de bens descartados e 

recuperação, restauro ou recondicionamento de produtos, aumentando sua vida útil. 

 

 Cabe aqui destacar que a coleta seletiva e posterior reciclagem destes materiais 

depende, para seu sucesso, da atratividade do mercado, ou seja, do ganho que se tem para 

a produção de insumos novos a partir de materiais reciclados. Porém as oscilações de 

mercado frente ao surgimento de novas tecnologias e novas fontes de matérias primas 

podem desestimular e até mesmo acabar com esta política de reaproveitamento, frente ao 

custo hipoteticamente inferior, do uso de matérias primas virgens. 

 

4) Prever e controlar com fiscalização rigorosa e multas a instalação de atividades 

antrópicas geradoras de resíduos: Nesta direção, apresentam-se algumas diretrizes que 

servem para inibir a instalação de plantas industriais e outras fontes de resíduos 

potencialmente poluidores do ambiente e com possibilidades de desencadeamento de 

processos do meio físico: 
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 evitar a ocupação de áreas frágeis, de proteção ambiental, turística e arqueológica dos 

municípios pela não comercialização ou concessão de licenças; 

 conceder licenças para implantação e operação de processos tecnológicos que 

contemplem em seus projetos a adequada atenção técnica e ambiental à destinação dos 

resíduos sólidos e aos processos do meio físico; 

 controlar o nível de poluição sobre os recursos hídricos através do acompanhamento 

da carga contaminante dos efluentes e da capacidade de auto depuração dos corpos d’água 

receptores; 

 controlar o nível de poluição do ar através da análise e monitoramento das emissões 

gasosas, poeiras e vapores, e da capacidade de dispersão existente naquela região dos 

municípios; 

 controlar os efeitos deletérios produzidos pela emissão de vários tipos diferentes de 

poluentes e suas interações, sobre o meio ambiente; 

 evitar a instalação e o funcionamento de atividades antrópicas poluentes e consequente 

emissão de licenças em áreas já descartadas pelo plano diretor, zoneamento ou 

parcelamento do solo, sejam em áreas rurais ou urbanas. 

 

 Talvez a fiscalização obtivesse maior êxito se fosse exercida por pessoal 

capacitado de fora dos quadros do poder público municipal, ou seja, por institutos de 

pesquisas ou organizações não-governamentais, de forma independente política, 

econômica e hierarquicamente do mesmo. Isso poderia ser feito através de convênios ou 

terceirização das atividades de fiscalização. 

 

 

10.2 INSTRUMENTOS EDUCACIONAIS 

  

 

É consenso dentre os estudiosos de áreas afins da educação, independentemente 

das diversas correntes filosóficas, que o comportamento humano só muda se mudarem 

também os valores e sentimentos que o sustentam. Assim, a educação deve ser trabalhada 

em todos os aspectos cognitivos e afetivos inerentes ao processo de aprendizagem. 

 Neste sentido, deve-se dedicar especial atenção tanto à seleção quanto à 

capacitação dos profissionais que ficarão responsáveis pela implementação de programas 
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educativos voltados para a gestão dos resíduos sólidos. Um simples treinamento ou 

transmissão de conceitos e técnicas pode não preparar um instrutor ou líder para a tarefa 

de incentivar pessoas a reverem atitudes às vezes muito arraigadas. 

 As experiências centradas nas mudanças de valores, percepções e sentimentos 

garantem que, quando o estímulo é incorporado e as pessoas estão motivadas para a nova 

causa- neste caso auxiliar para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos em seus 

municípios - não é mais necessário um reforço educativo. As pessoas assumem a ideia, 

mudando comportamentos de forma permanente, ou seja, o objetivo do ato de educar é 

atingido. Os programas com este cunho lembram que as pessoas da comunidade por se 

sensibilizarem com a questão podem se tornar agentes multiplicadores muito mais 

competentes que quaisquer técnicos ou indivíduos capacitados para esta tarefa. 

 Embora as escolas, estabelecimentos de ensino formal, venham demonstrando um 

interesse crescente pelo tema dos resíduos sólidos, convém lembrar que estas não detêm 

o monopólio da educação, processo que se dá ao longo de toda a vida das pessoas. Além 

disso, a criança só será bem educada por professores e pais, normalmente adultos, que 

também forem bem educados. Sendo assim, a educação (ambiental ou não) tem igual 

relevância em todos os contextos, e não deve privilegiar apenas o ensino formal. 

 Assim, dentre os instrumentos educacionais que podem ser aplicados pelos 

municípios analisados para impedir as falhas na gestão dos resíduos sólidos, tem-se 

conjuntamente: 

 

1) Multidisciplinaridade: Inserir o tema da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino, não como uma disciplina única e isolada, mas a ser tratada em todas as outras, 

destacando-se a multi, a trans e interdisciplinaridade que este assunto evoca. Além disso, 

prever a formação e o desenvolvimento da consciência ecológica na população, com 

vistas a identificar situações e posturas que causem impactos ambientais, principalmente 

com relação às etapas que compõem a gestão dos resíduos sólidos. 

 

2) Políticas públicas: Desenvolver programas com vistas a desestimular a produção e uso 

de produtos tóxicos nos municípios; a utilização de embalagens altamente poluidoras e 

de difícil decomposição (isopor, por exemplo); e fixar um percentual de redução na 

produção dos resíduos sólidos ao longo do tempo. 
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3) Esclarecimento: Difundir e discutir os métodos e técnicas atualmente utilizadas na 

gestão dos resíduos sólidos urbanos municipais com vistas à procura de soluções 

conjuntas entre o poder público e a comunidade, assim como promover o envolvimento 

da sociedade, na busca de soluções e/ou minimização dos problemas de gestão que 

causam impactos ambientais nos municípios devido aos resíduos sólidos. Caberiam aqui 

as audiências públicas e discussões temáticas com pessoas ou grupos interessados. 

 

4) Propaganda: Utilizar métodos, técnicas e procedimentos pedagógicos para que as 

mensagens referentes à gestão dos resíduos sólidos atinjam a todos os níveis de instrução, 

do analfabeto ao de nível superior, utilizando-se de todos os recursos tecnológicos 

disponíveis, de mídia e de marketing para a educação ambiental e a formação da 

consciência ecológica. 

 

 A conscientização da população a respeito dos problemas de gestão dos resíduos 

sólidos, principalmente daquela parcela que não tem acesso ao sistema formal, poderá ser 

feita através de: 

 divulgação nos meios de comunicação de massas, como rádio e televisão, com vinhetas 

e informações educativas; 

 divulgações através de jornais, outdoors e folhetos explicativos, entregues à população 

por fiscais, garis ou anexados às contas de tarifas públicas de água, luz e telefone; 

 montagem de palestras, peças de teatro e fitas de vídeo para divulgação em 

assembleias, grupos de serviços e entidades formais e informais, além de sindicatos e 

entidades patronais.  

 

 Dentre as diretrizes para a aplicação dos instrumentos educacionais, pode-se 

propor parcerias envolvendo agentes como grupos de Terceira Idade, escoteiros e 

associações de bairros. Dependendo da natureza e profundidade da proposta pedagógica, 

estes agentes podem ser educadores mais capacitados, que promovam reuniões e debates 

com a comunidade, realizando conversas mais informativas com os moradores. 

 Firmar convênios, ainda, com Universidades e Centros de Ensino Superiores 

locais, visando parcerias na busca de soluções e na disseminação e socialização do saber 

aí existente, para a formação de recursos humanos especializados na gestão dos resíduos 

sólidos e para uma melhor compreensão dos problemas daí decorrentes. 
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10.3 INSTRUMENTOS INFORMATIVOS 

 

  

Para a formulação e implantação de qualquer política pública voltada para a gestão 

dos resíduos sólidos, é necessário o conhecimento do meio, seja ele o físico, o biológico 

ou o socioeconômico, função do tipo de abordagem que se deseja. 

 Neste contexto, torna-se imprescindível a utilização de técnicas e metodologias 

disponíveis não só nos municípios analisados mas no geral, para mitigar e impedir a 

ocorrência dos impactos ambientais decorrentes de problemas de gestão dos resíduos, 

mesmo com a existência daqueles instrumentos disponíveis nas cidades pesquisadas, 

levantados e analisados anteriormente  

 A aerofotogrametria, o sensoriamento remoto e o sistema de informações 

geográficas seriam utilizados para a formação de um banco de dados com as 

características dos municípios como topografia, hidrografia, uso e ocupação, vegetação, 

geologia e geomorfologia, entre outros. Com estes dados seria possível a confecção de 

mapas ou cartas para o planejamento geo-ambiental do município, com os resíduos 

sólidos aí incluídos.  

 Os instrumentos informativos seriam utilizados como ferramentas para o 

monitoramento da qualidade ambiental e mitigação dos impactos causados por falhas na 

gestão dos resíduos sólidos nestas cidades. A sua ausência acarreta a falta de informações 

necessárias ao bom gerenciamento destes resíduos. 

 Os instrumentos informativos seriam utilizados, isolada ou conjuntamente, para: 

1.  acompanhamento dos índices e parâmetros de qualidade ambiental dos municípios 

com relação à gestão dos resíduos sólidos; 

2.  acompanhamento dos processos e variáveis do meio físico, com a possibilidade de 

interferência nestas e nos vetores de crescimento urbano; e 

3.  determinação de áreas potencialmente indicadas, técnica e ambientalmente, para a 

localização de atividades antrópicas causadoras de impactos ambientais. 

 

 Um conjunto de dados do meio físico e socioeconômico deve ser analisado, para 

que sejam pré-selecionadas áreas potencialmente aproveitáveis para instalação de 

atividades poluidoras. Com os instrumentos informativos seriam obtidas dados e 

parâmetros não só para a situação atual, mas para situações futuras também. 
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 Assim, do que fora exposto até aqui, tem-se algumas aplicações possíveis do plano 

diretor, zoneamento de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo urbano que são 

úteis para as sete cidades analisadas e não só para a gestão dos resíduos sólidos 

selecionados, mas para atividades antrópicas e/ou causadoras de impactos ambientais. Na 

sequência, apresenta-se algumas possíveis aplicações do Plano Diretor para controle e 

prevenção de impactos ambientais naturais e antrópicos em áreas urbanas. 

 

 

10.4 PLANO DIRETOR E MEDIDAS PARA EVITAR IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

1. fixar critérios para a determinação e uso de áreas de expansão urbana ou urbanizável, 

que impeçam a ocupação das áreas de mananciais, de vegetação nativa, sítios 

arqueológicos e cavernas, entre outros; 

2. identificar as áreas de degradação ambiental do município e propor programas de 

recuperação, como a criação de unidades de conservação, campanhas educativas e  fórum 

de debates dos problemas; 

3. identificar as áreas de risco, como as sujeitas à inundação e processos erosivos, para 

direcionar a execução de programas e obras públicas e privadas; 

4. identificar quais as áreas e os diferentes sistemas de implantação para processos 

tecnológicos em áreas urbanas, com o objetivo de garantir a harmonia paisagística e o 

equilíbrio nos processos do meio físico; 

5. orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com 

a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo 

e da água; 

6. definir, como diretriz geral, a preservação do patrimônio paisagístico, faunístico e 

florístico, e a proteção dos recursos naturais; 

7. evitar, sempre que possível, grandes áreas de impermeabilização do solo 

(pavimentação asfáltica das vias e logradouros públicos) que impeçam a infiltração das 

águas pluviais no solo; 

8. gerir os recursos naturais ou aqueles gerados como subprodutos da ação antrópica, 

baseada na ação conjunta do Poder Público e da coletividade, visando proteger, conservar 

e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, garantindo o desenvolvimento 

municipal equilibrado e harmonioso; 
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9. proteger, ampliar áreas especiais ou mesmo recuperar zonas degradadas, de interesse 

ambiental, assim como conservar recursos hídricos e os solos agrícolas do município; 

10. desenvolver programas visando a recuperação e/ou implantação de matas ciliares e 

reservas florestais, de acordo com o Código Florestal ou legislação estadual 

complementar; 

11. implementar programa de arborização urbana e áreas verdes, com espécies 

tecnicamente adequadas; 

12. implantar programa de conservação das reservas de vegetação natural existentes, 

instituindo Unidades de Conservação nas áreas de especial interesse ambiental, 

considerando sua importância ecológica, localização geográfica e o uso do solo adjacente; 

13. auxiliar na implantação de programas de manejo adequado dos solos e de técnicas de 

sistemas de controle de erosão; 

14. elaborar projetos de recuperação dos solos agrícolas degradados pela erosão, em 

parceria com os proprietários rurais e instituições de ensino e pesquisa; 

15. promover a difusão de alternativas tecnológicas objetivando sua utilização no manejo 

de recursos ambientais; 

16. imputar ao poder Público, no que diz respeito ao meio ambiente, objetivos de 

proteção, preservação, conservação, controle e recuperação ambiental; estas ações serão 

de caráter preventivo na aplicação de legislação e educação ambiental e, corretivo, no 

exercício do poder de polícia, fiscalizando, aplicando multas e obrigando os agressores a 

reparar os danos causados; 

17. apresentar restrições, recomendações e exigências acerca da remoção de cobertura 

vegetal e dos serviços que impliquem movimentação de terra, com o objetivo de reduzir 

o acesso de material sólido nos corpos d’água (assoreamentos);  

18.indicar as formas de inserção do município na economia regional e as atividades 

econômicas a serem incentivadas e as atividades a serem inibidas, adequando-as à 

preservação do meio ambiente;  

19. adequar os investimentos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, 

notadamente quanto ao sistema viário, transportes e saneamento; 

20. prever a expansão e adequação ao adensamento populacional, dos sistemas de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta, disposição e tratamento de 

resíduos sólidos, de drenagem de águas pluviais e do sistema viário; 

21. implantar sistema de limpeza pública, prevendo a coleta, remoção, tratamento e 

disposição final do lixo urbano; 
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22. prever, em lei, o destino de resíduos industriais, hospitalares e outros considerados 

tóxicos ou perigosos; 

23. dimensionar o sistema de transporte coletivo urbano e de circulação viária, 

considerando os vários tipos de transportes (ônibus, táxi, trólebus, metrô, trem, carros 

particulares, bicicleta, motos, caminhões, etc) e os efeitos do uso alternativo de diferentes 

tecnologias de combustível (álcool, diesel, gasolina, eletricidade, gás, etc.); 

24. exigir aprimoramentos para o tratamento prévio do esgoto e/ou aplicação de métodos 

adequados de controle e tratamento de efluentes, antes de lançá-los nos cursos d’água; 

25. orientar o turismo e atividades afins, direcionados à exploração do patrimônio 

paisagístico, histórico, ambiental, cultural e das cavidades naturais subterrâneas; 

26. prever a implantação de um plano municipal de saneamento básico, respeitadas as 

peculiaridades locais e, em especial, as características da(s) bacia(s) hidrográfica(s) que 

abastece(m) o município; 

27. prever em lei específica sobre a exploração da zona industrial, de acordo com as 

legislações federal e estadual de controle da poluição, bem como as leis municipais de 

uso e ocupação do solo e de proteção ao meio ambiente; 

28. prever mecanismos de fiscalização na exploração de minerais da Classe II (jazidas de 

substâncias minerais de emprego imediato na construção civil) consoante o Código de 

Mineração e legislação complementar; 

29. prever que a execução dos serviços públicos municipais - de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem pluvial, limpeza 

urbana e os relacionados ao mobiliário urbano - sejam desenvolvidos dentro de metas e 

prazos estabelecidos, estando em concordância com a proteção e recuperação da 

qualidade ambiental; 

30. realizar o controle da exploração e contaminação da água subterrânea, mediante 

medidas de quantificação, monitoramento e legislação pertinente; 

31. executar o monitoramento dos cursos d’água superficiais do município, a fim de 

subsidiar a adoção de medidas de intervenção e descontaminação, propiciando condições 

de vida aquática; 

32. estimular o emprego de controle biológico e de manejo integrado de pragas no sistema 

de produção agrícola; 

33. implantar medidas de controle sobre a destinação final das embalagens de defensivos 

agrícolas e o estudo da reciclagem do lixo agrotóxico; 
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34. promover a educação ambiental nos diferentes níveis de ensino e adotar medidas 

visando a conscientização da população para a defesa ambiental, bem como o estímulo à 

pesquisa e desenvolvimento tecnológicos orientados para o uso racional dos recursos 

naturais; 

35. prever que o Poder Público realizará a coleta e remoção de todos os resíduos, na 

frequência compatível com as características físicas e sociais de cada área do município; 

promoverá o reaproveitamento integral da parcela reciclável visando o fator econômico e 

social, além de propiciar maior vida útil ao aterro sanitário, como também o 

reaproveitamento da parcela orgânica, transformando-a em adubo ou fonte de energia; 

36. prever que o sistema de limpeza urbana, no âmbito municipal, compreenda, no 

mínimo, os seguintes serviços básicos: *coleta e remoção dos resíduos de característica 

domiciliar de origem residencial e comercial; *coleta e remoção dos resíduos públicos, 

envolvendo as atividades de poda, varredura, capina, roçada, pintura de guias, limpeza de 

vias hídricas, limpeza dos locais de feiras livres, de eventos municipais e outros serviços 

assemelhados; *coleta e remoção dos resíduos com características especiais (resíduos 

sólidos patogênicos) gerados por serviços de saúde, se os geradores assim não o fizerem 

e cobrando, respectivamente, por esses serviços; *tratamento e/ou destinação final dos 

resíduos sólidos coletados; *fiscalização do cumprimento da legislação de limpeza 

urbana, da execução e do funcionamento das instalações ou sistemas internos públicos e 

privados de limpeza; 

37. estimular o acondicionamento seletivo do lixo na fonte produtora, de acordo com o 

tipo de resíduo gerado, tendo em vista simplificar a operação dos serviços, viabilizar o 

reaproveitamento econômico e propiciar uma destinação ambientalmente equilibrada; 

38. providenciar para que, nas áreas de proteção de mananciais, os projetos e a execução 

de arruamentos, loteamentos, edificações e obras, bem como a prática de atividades 

agropecuárias, comerciais, industriais e recreativas, dependerão de aprovação prévia e 

manifestação favorável dos órgãos ambientais competentes; 

39. tratar dos problemas ambientais mais críticos da cidade e da região, explorando as 

oportunidades de resolver mais de um problema com uma única solução, e melhorar as 

condições ambientais nas áreas mais contaminadas e/ou nas áreas de risco da cidade; 

40. investigar e incentivar medidas de conservação da energia e dos recursos naturais e a 

viabilidade da recuperação de recursos minerais e energéticos a partir de resíduos, através 

da exploração de padrões de assentamento, redes de transporte e sistemas de água e 

esgotos que facilitem a implementação de tais medidas; 
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41. encorajar a indústria a desenvolver planos para um armazenamento seguro dos 

resíduos tóxicos até que possam ser reciclados de maneira econômica ou transportados   

com segurança; 

42. apresentar recomendações sobre a limitação das concentrações de nutrientes nos 

efluentes urbanos e rurais, caso o recurso hídrico (manancial) apresentar tendências à 

eutrofização acelerada; 

43. apresentar restrições ao uso de pesticidas, tanto no que se refere à dosagem e manejo 

quanto à forma de aplicação (evitar o uso de aeronaves para pulverizações próximo à 

áreas urbanas); 

44. apresentar restrições ao armazenamento e transporte de substâncias químicas que 

possam colocar em risco a qualidade ambiental bem como prever procedimentos para o 

caso de acidentes ocorridos no transporte destas substâncias. 

 

 

10.5 - ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E MEDIDAS PARA 

EVITAR IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 Através da divisão do solo urbano e rural segundo seus usos e ocupações, fica 

mais clara a percepção e o controle de impactos em áreas urbanas. Os impactos 

decorrentes de falhas neste instrumento ou a sua ausência, faz-se sentir através de 

conflitos entre e dentro das regiões do município pela perda da qualidade de vida nestas 

áreas. Assim, tem-se algumas aplicações onde o zoneamento de uso e ocupação do solo 

pode auxiliar no controle de impactos ambientais em áreas urbanas. 

 

1. controlar a ocupação e o desmatamento do solo para evitar processos erosivos e o 

assoreamento de corpos d’água, muito frequentes em áreas com declividades elevadas 

(acima de 30%); 

2. compatibilizar o zoneamento municipal com vistas à preservação ambiental com as 

diretrizes gerais da produção e da organização do espaço físico do município, englobando 

todos os recursos e garantindo o controle dos possíveis riscos e prejuízos ao meio 

ambiente e respectivas populações; 
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3. subdividir o município, de acordo com o zoneamento ambiental, considerando os 

aspectos geológicos, geotécnicos, pedológicos, biológicos, de ocupação atual e riscos 

potenciais; 

4. executar o levantamento do uso atual das terras do município, sua aptidão agrícola e 

estrutura fundiária, visando o estabelecimento de políticas agrícolas, tributária e de 

urbanização municipal; 

5. remover as edificações e ocupações situadas nas zonas de inundação dos rios e canais 

e nas faixas de proteção, para permitir o livre escoamento das águas e as intervenções de 

construção e manutenção dos cursos d’água, quando necessárias; 

6. prever mecanismos que propiciem a participação da população para legitimar as 

alterações do zoneamento municipal (audiências públicas, referendos e plebiscitos); 

7. preservar áreas livres e terras agricultáveis e proteger áreas ambientalmente frágeis; 

8. restringir o uso e ocupação do solo em áreas de risco; 

9. prever que o licenciamento das atividades para uso e ocupação de zonas de proteção 

de mananciais e a realização de obras nestas áreas fiquem sujeitas às exigências mínimas 

de: *destinação e uso da área perfeitamente caracterizados e expressos nos projetos e 

documentos (EIA/RIMA) submetidos à aprovação; *apresentação, nos projetos, de 

solução adequada para a coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, líquidos 

e gasosos; *apresentação, nos projetos, de solução adequada para os problemas de erosão 

e escoamento de águas, inclusive as pluviais; 

10. incluir as áreas cobertas com vegetação natural, preferencialmente, no percentual a 

ser doado para fins de espaço livre de uso público, concorrendo-se, deste modo, para a 

redução da erosão e de consequentes assoreamentos de cursos e reservatórios d’água e 

obstrução de unidades do sistema de drenagem urbana; 

11. compatibilizar os padrões de ocupação dos terrenos com o meio ambiente; 

12. controlar a relação entre a densidade demográfica e o tipo de ocupação do terreno 

(residencial, comercial, misto, industrial), considerando a capacidade e as características 

do sistema viário assim como de coleta, transporte, disposição e tratamento dos resíduos 

sólidos;  

13. definir os critérios paisagísticos para evitar a poluição visual gerada por processos 

tecnológicos;  

14. localizar adequadamente as atividades geradoras de poluição, distanciando-as de 

áreas densamente habitadas, escolas, hospitais e zonas residenciais;  

15. restringir as atividades que poluem o ar nas áreas mais densamente povoadas; 
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16. restringir as atividades que poluem a água nas áreas de mananciais ou nas áreas de 

preservação permanente; 

17. conhecer o zoneamento ambiental da região, necessário para garantir o 

desenvolvimento econômico do município; 

18. fixação de critérios para a instalação de empreendimentos ou processos tecnológicos 

em área rural ou de expansão urbana, prevendo a coexistência harmônica com as demais 

atividades; 

19. condicionar a renovação da licença de funcionamento dos diversos processos 

tecnológicos ao cumprimento das exigências ambientais estabelecidas na lei; 

20. exigir estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório, ou laudos técnicos de 

órgão especializado, para empreendimentos em áreas urbanas ou de expansão urbana; 

21. prever requisitos mínimos para a exploração de recursos naturais, como areia, rochas 

e solos, destinados à implantação e operação de processos tecnológicos; 

22. fixar normas para o zoneamento e a localização de edificações e circulação para 

processos destinados ao armazenamento, industrialização e manipulação de produtos 

químicos e demais produtos potencialmente poluidores; 

23. definir áreas ou zonas onde são permitidas atividades geradoras de ruídos (atividades 

industriais, movimentação de máquinas e equipamentos); 

24. definir zonas ou áreas para localização de atividades e empreendimentos que possam 

causar riscos e/ou danos ao meio ambiente - atividades comerciais, industriais, públicas 

e de prestação de serviços; 

25. disciplinar, através de legislação pertinente, o uso e ocupação do solo nas imediações 

das Unidades de Conservação, em faixas com larguras a serem definidas sob critérios 

técnicos; 

26. desenvolver estudos técnicos com o objetivo de definir o zoneamento para efeitos de 

limpeza urbana, das tecnologias apropriadas e da frequência de execução dos serviços em 

cada zona; 

27. definir as áreas de implantação e ampliação das indústrias (distritos industriais) 

especialmente nos municípios com tendências à industrialização; 

28. definir, em municípios turísticos, as áreas estritamente residenciais e comerciais e os 

sítios de recreio, dimensionando os índices urbanísticos de ocupação às exigências de 

infraestrutura e saneamento básico, em razão da população flutuante, visando à proteção 

dos recursos naturais; 
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29. prever recuos (laterais e frontais) ou de áreas não edificáveis em propriedades 

urbanas, para garantia de espaços livres para ventilação e arborização; 

30. permitir o desenvolvimento em zonas críticas, mediante estudos técnicos prévios, 

através de medidas mitigadoras de impactos; 

31. permitir o uso apropriado de áreas de risco providenciando, para isto, que medidas de 

controle sejam adotadas (por exemplo, áreas adjacentes a indústrias pesadas poderiam ser 

usadas por indústrias leves ou estabelecimentos comerciais e, em alguns casos, parques 

ou outros espaços públicos); 

32. em áreas problemáticas ou ambientalmente sensíveis, é recomendável que o 

zoneamento de uso e ocupação de solo leve em consideração: *formas de uso de solo 

permitidas e as características de sua ocupação e aproveitamento; *condições mínimas 

para o parcelamento do solo e para abertura de arruamentos; *condições admissíveis de 

pavimentação e impermeabilização do solo; *formas toleráveis de remoção da cobertura 

vegetal; *condições toleráveis para a movimentação de solos e rochas; *ampliação e 

aumento de produção que possam oferecer riscos à qualidade ambiental; *exigências a 

serem cumpridas pelas indústrias existentes ou em construção e o plano de 

remanejamento das que não puderem permanecer no local; *emprego de defensivos e 

fertilizantes agrícolas e prática de atividade hortifrutigranjeiras, que não poderão 

contribuir para a deterioração dos recursos naturais; *condições e limites quantitativos de 

produtos nocivos que poderão ser armazenados sem riscos para os recursos naturais; 

*condições de passagem de canalizações que transportem substâncias consideradas 

nocivas ou perigosas; *condições de coleta, transporte e destino final de esgotos e 

resíduos sólidos; 

33. considerar no zoneamento urbano a influência do uso e ocupação na localização das 

fontes de poluição, no dimensionamento das cargas poluidoras, no equilíbrio funcional 

dos sistemas de drenagem, na localização e quantificação da demanda de água, na 

manutenção da cobertura vegetal e no controle da erosão/assoreamento; 

34. estabelecer parâmetros que disciplinem o uso e ocupação do solo nas bacias e sub 

bacias de recursos hídricos, tendo em vista a diminuição da produção de poluentes que 

irão ter acesso aos cursos d’água; 

35. compatibilizar a intensidade de aproveitamento dos terrenos com a capacidade das 

redes públicas de equipamentos e serviços urbanos; 

36. procurar, como objetivos gerais da regulamentação de uso e ocupação do solo: 

*minimizar os conflitos entre usos distintos (residencial x comercial, residencial x 
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industrial, por exemplo); *minimizar conflitos entre ocupações distintas (casa x prédios 

de apartamentos); *possibilitar condições de habitabilidade e segurança para as 

edificações; *preservar o patrimônio histórico, paisagístico e as referências urbanas em 

geral. 

 

 

10.6 PARCELAMENTO DO SOLO E MEDIDAS PARA EVITAR IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

 

 

 O parcelamento do solo urbano e rural deverá levar em consideração não só as 

características do projeto de divisão de glebas mas, principalmente, as características do 

sítio natural onde se dará o parcelamento, para minorar os impactos ambientais. Assim, 

tem-se algumas aplicações nas quais o parcelamento do solo pode auxiliar no controle de 

impactos naturais e antrópicos em áreas urbanas. 

 

1. limitar o parcelamento de áreas de risco geológico, insalubres ou alagadiças, ou de 

especial valor histórico, paisagístico, arqueológico ou turístico, de acordo com os 

interesses locais; 

2. fixar normas para a rede viária e para o tamanho dos lotes, conforme as características 

do sítio natural, para evitar os riscos de erosão e de degradação da paisagem; 

3. fixar normas, em conformidade com o Código Florestal, visando à manutenção de 

vegetação ciliar ao longo dos cursos d’água; 

4. fixar normas técnicas para os movimentos de terra, associados ao arruamento e aos 

taludes; 

5. determinar o percentual de áreas públicas (áreas verdes, institucionais e comuns) a 

serem consideradas nos parcelamentos, através de lei municipal, que deve assegurar o uso 

das áreas verdes dos loteamentos ao interesse público; 

6. determinar, como ponto de partida para o parcelamento do solo, o reconhecimento das 

áreas, em especial aquelas cuja ocupação deva ser evitada; 

7. utilizar-se de pareceres geotécnicos (Carta Geotécnica) e topográficos (Carta de 

Isodeclividades), no mínimo, para se proceder ao parcelamento do solo; 

8. prever nos parcelamentos a limitação, ao mínimo possível, de obras suplementares de 

contenção, mantendo-se, porém, a segurança necessária; 
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9. procurar preservar, ao máximo, as características originais do terreno, observando-se 

o traçado natural das drenagens, a presença de vegetação, associada ou não, à contenção 

natural de trechos do terreno e a tolerância do solo à execução de cortes e aterros que não 

necessitem de tratamentos suplementares; 

10. considerar, nos parcelamentos urbanos, as condições naturais da área, nível desejado 

de aproveitamento do terreno, qualidade do projeto e fidelidade de implantação; 

11. considerar que os parcelamentos alteram o sistema de drenagem das águas pluviais 

do sítio natural, através de redução de áreas permeáveis, remoção da cobertura vegetal, 

interferência nos eixos de escoamento e redução ou eliminação de reservatórios 

amortecedores de pico; 

12. prever nos parcelamentos, quanto ao escoamento e destino das águas pluviais, a 

compatibilização com o sistema viário a fim de maximizar o aproveitamento das ruas no 

escoamento das águas, impedir a criação de pontos de convergência e evitar pontos de 

estrangulamentos em bueiros e pontes.  

13. garantir que os assentamentos da população de baixa renda em áreas públicas ou 

privadas não comprometa as características urbanísticas da cidade e do meio ambiente;  

14. dimensionar as vias e passeios públicos para que as redes de infraestrutura urbana não 

impeçam a arborização e sejam compatíveis com a passagem de pedestres; 

15. prever, no projeto de parcelamento, a expansão dos sistemas de abastecimento de água 

e coleta de esgotos; 

16. prever, para o parcelamento distante do centro urbano, sistemas alternativos de 

fornecimento de água e de coleta de esgoto; 

17. prever os traçados mais favoráveis das vias, acompanhando as características naturais 

do terreno e evitando-se os movimentos de terra sempre que possível; 

18. providenciar a execução de galerias de águas pluviais (ou o desvio para canaletas e 

sarjetas da própria via) sempre que o sistema viário cruzar linhas de drenagem; 

19. providenciar a execução de pavimentação das vias sempre que se presenciar 

declividades elevadas na mesma, para se evitar o desencadeamento de processos erosivos; 

20. garantir que os lotes resultantes do parcelamento sejam aproveitados sem a 

necessidade suplementar de grandes movimentos de terra para construção; 

21. prever, para setores de loteamentos com declividades excessivas, a dotação de 

maiores áreas para os lotes, como forma de compensar a maior dificuldade na implantação 

de edificações; 
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22. estabelecer as formas mais favoráveis de construção de quadras em terrenos com 

declividades elevadas, levando-se em consideração as adaptações recíprocas com o 

sistema viário e o estudo das características peculiares do terreno a se ocupar; 

23. garantir a manutenção do sistema geral de drenagem das quadras, mesmo que seja 

necessária a constituição de áreas não-edificáveis nos lotes particulares; 

24. compensar as alterações provocadas sobre o sistema natural de drenagem através de 

reserva suficiente de faixas de terra marginais aos cursos d’água e reservatórios, e do 

melhor aproveitamento do sistema viário para o escoamento das águas; 

25. prever a implantação de faixas sanitárias de vegetação entre ambientes poluentes e 

não poluentes, de maneira a oportunizar a retenção e autodepuração, especialmente de 

compostos orgânicos e patogênicos, por infiltração; 

26. condicionar a autorização para o parcelamento de uma gleba para fins urbanos à 

apresentação de solução técnica e ambientalmente satisfatória para tratamento e destino 

final das águas residuárias e escoamento e destino final de águas pluviais; 

27. vincular a área mínima dos lotes ao satisfatório equacionamento do esgotamento e 

disposição das águas residuárias. 
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11 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA DE 

PROCESSOS OU ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

 

Neste capítulo será utilizado parte do Método AHP para analisar os instrumentos 

de gestão disponíveis em cada município com relação à gestão dos resíduos sólidos 

selecionados. Não se procura aqui fazer a aplicação da formulação matemática do método 

mas sim indicar qual a relação de importância que existe entre os instrumentos de gestão 

disponíveis em cada município e sua relação com a correta gestão dos resíduos sólidos 

selecionados.  

Esta aplicação será feita para cada tipo de resíduo pesquisado, ou seja, resíduos 

sólidos do serviço de saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos industriais. 

Será utilizado, para cada município, a análise hierárquica apresentada na figura 18 a 

seguir. 

 

Figura 18 – Análise hierárquica utilizada 

MUNICÍPIO 

     

RSSS  RCC  RSI 

     

L1  L1  L1 

L2  L2  L2 

L3  L3  L3 

L4  L4  L4 

...  ...  ... 

Ln  Ln  Ln 

Onde:  

Município = cada um dos sete municípios pesquisados 

RSSS = Resíduos sólidos de serviços da saúde 

RCC = Resíduos da construção civil 

RSI – Resíduos sólidos industriais 

L1, L2, L3, L4, Ln = Leis e instrumentos urbanísticos a serem analisados 

Fonte: o autor 

 

 Para cada um dos sete municípios serão analisados os três tipos de resíduos de 

forma separada, relacionando-os, um a um, de cada vez.  Será montada, então, a matriz 

de julgamento para cada tipo de resíduos analisados em cada município. 
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11.1 O MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR 

 

 

 Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Antonina tem-se no quadro 45 a 

seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 1 4 3 3 2 1/5 

L2 1/4 1 3 3 2 1/6 

L3 1/3 1/3 1 2 1/4 1/6 

L4 1/3 1/3 1/2 1 1/3 1/8 

L5 1/2 1/2 4 3 1 1/7 

L6 5 6 6 8 7 1 

Onde: 

L1 = Lei nº 20/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Antonina/PR; 

L2 = Lei nº 22/2008, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do solo municipal de Antonina/PR;  

L3 = Lei nº 25/2008, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Antonina/PR; 

L4 = Lei nº 26/2008, que institui o Código de Posturas do município de Antonina/PR;   

L5 =. Lei nº 35/2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Antonina/PR; 

L6 = Lei Orgânica do município de Antonina/PR, de 5 de abril de 1990. 

Quadro 45 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Antonina/PR 
Fonte: o autor 

  

Para os resíduos sólidos de construção civil de Antonina tem-se no quadro 46 a 

seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 1 3 4 3 4 1/5 

L2 1/3 1 4 5 3 1/6 

L3 1/4 1/4 1 2 1/3 1/6 

L4 1/3 1/5 1/2 1 1/3 1/6 

L5 1/4 1/3 3 3 1 1/5 

L6 5 6 6 6 5 1 

Quadro 46 – Matriz de julgamento para os resíduos de construção civil do município de 

Antonina/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos sólidos industriais de Antonina tem-se no quadro 47 a seguir a 

matriz de julgamento. 
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Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 1 4 3 4 6 1/5 

L2 1/4 1 4 5 3 1/6 

L3 1/3 1/4 1 4 1/3 1/5 

L4 1/4 1/5 1/4 1 1/3 1/4 

L5 1/6 1/3 3 3 1 1/5 

L6 5 6 5 4 5 1 

Quadro 47 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Antonina/PR 
Fonte: o autor 

 

 No município de Antonina a Lei Orgânica e o Plano Diretor do município são os 

instrumentos mais completos e que possuem maior abrangência sobre os assuntos 

relacionados à gestão dos resíduos sólidos selecionados, seguidos pela Lei de 

Zoneamento e do Código de Obras, e em menor abrangência, pelo Código Tributário e 

Código de Posturas. Estes últimos instrumentos deveriam ser alvo de uma releitura e 

possível atualização de seus conceitos e abrangência. 

 

 

11.2 O MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA/PR 

 

 

 Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Guaraqueçaba tem-se no quadro 

48 a seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 

L1 1 6 

L2 1/6 1 

Onde: 

L1 =  Lei nº 01/2008, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município de Guaraqueçaba/PR; 

L2. Lei nº 81/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Guaraqueçaba/PR. 

Quadro 48 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Guaraqueçaba/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos de construção civil de Guaraqueçaba tem-se no quadro 49 a seguir 

a matriz de julgamento. 
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Critérios L1 L2 

L1 1 5 

L2 1/5 1 

Quadro 49 – Matriz de julgamento para os resíduos de construção civil do município de 

Guaraqueçaba/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos sólidos industriais de Guaraqueçaba tem-se no quadro 50 a seguir 

a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 

L1 1 6 

L2 1/6 1 

Quadro 50 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Guaraqueçaba/PR 
Fonte: o autor 

  

No município de Guaraqueçaba, o mais carente e menos preparado daqueles 

analisados, carece de maior visibilidade às suas leis. Houve acesso apenas ao Plano 

Diretor e à Lei Orgânica do município, pois os demais instrumentos não estavam 

disponíveis para consulta nas quatro vezes em que fora realizado a pesquisa de campo 

naquele município para esse fim. O descompasso administrativo e político, a falta de 

capacitação e a carência de recursos humanos aliados ao baixo investimento na 

transparência da coisa pública dificultaram o acesso às informações necessárias. A lei 

Orgânica do município é mais completa que o Plano Diretor, mais abrangente e mais 

relacionada à gestão dos resíduos sólidos selecionados nesta pesquisa. 

 

 

11.3 O MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR 

 

 

Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Guaratuba tem-se no quadro 51 a 

seguir a matriz de julgamento. 
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Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L1 1 5 6 4 5 6 6 

L2 1/5 1 1/4 2 1/5 2 1/4 

L3 1/6 4 1 1/5 1/6 1/4 3 

L4 1/4 1/2 5 1 1/4 1/3 5 

L5 1/5 5 6 4 1 1/5 3 

L6 1/6 1/2 4 3 5 1 1/4 

L7 1/6 4 1/3 1/5 1/3 4 1 

Onde:  

L1 = Lei nº 1.163/2005, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Guaratuba/PR; 

L2 = Lei nº 1.164/2005, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do município 

de Guaratuba/PR; 

L3 = Lei nº 1.174/2005, que dispõe sobre o Código Ambiental do município de Guaratuba/PR;  

L4 = Lei nº 1.173/2005, que institui o Código de Obras e Posturas do município de Guaratuba/PR; 

L5 = Lei nº 1.165/2005, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de Guaratuba/PR; 

L6 = Lei 1.170/2005, que dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do município de Guaratuba/PR; 

L7 = Lei 1.175/2005, que dispõe sobre o Código de Vigilância Ambiental de Saúde do município de 

Guaratuba/PR. 

Quadro 51 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Guaratuba/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos de construção civil de Guaratuba tem-se no quadro 52 a seguir a 

matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L1 1 4 6 4 5 4 6 

L2 1/4 1 1/4 2 1/3 4 1/4 

L3 1/6 4 1 1/4 5 1/4 3 

L4 1/4 1/2 4 1 1/4 4 5 

L5 1/5 3 1/5 4 1 1/5 1/4 

L6 1/4 1/4 4 3 5 1 1/4 

L7 1/6 4 1/4 1/5 4 4 1 

Quadro 52 – Matriz de julgamento para os resíduos de construção civil do município de 

Guaratuba/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos sólidos industriais de Guaratuba tem-se no quadro 53 a seguir a 

matriz de julgamento. 
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Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L1 1 5 5 6 6 4 5 

L2 1/5 1 1/3 1/4 1/3 4 1/4 

L3 1/5 3 1 1/4 5 3 3 

L4 1/6 4 4 1 1/4 4 5 

L5 1/6 3 1/5 4 1 1/5 1/4 

L6 1/4 1/4 1/3 3 5 1 1/4 

L7 1/5 4 1/4 1/5 4 4 1 

Quadro 53 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Guaratuba/PR 
Fonte: o autor 

 

 Para o município de Guaratuba percebe-se a existência de instrumentos 

urbanísticos e de gestão ambiental bastante articulados entre si. A lei de Estudos de 

Impactos de Vizinhança, o Código de Vigilância Ambiental de Saúde e o Código 

Ambiental são instrumentos presentes neste município e que garantem, em seu conjunto, 

um arcabouço legal e ambiental que vem ao encontro da correta gestão dos resíduos de 

serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos industriais, entre outros. 

O Plano Diretor, a Lei de Zoneamento e a Lei de Parcelamento do Solo deixam a desejar, 

precisando passar por uma atualização de conceitos e de ações. 

 

 

11.4 O MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR 

 

Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Matinhos tem-se no quadro 54 a 

seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

L1 1 4 5 2 4 5 2 2 

L2 1/4 1 2 1/5 3 4 1/4 1/5 

L3 1/5 1/2 1 1/6 6 1/3 1/5 1/4 

L4 1/2 5 6 1 5 5 1/4 1/3 

L5 1/4 1/3 1/6 1/5 1 3 1/6 1/5 

L6 1/5 4 3 1/5 1/3 1 1/5 1/5 

L7 1/2 4 5 4 6 5 1 1/2 

L8 1/2 5 4 3 5 6 2 1 

Onde: 
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L1 = Lei nº 1.067/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Matinhos/PR; 

L2 = Lei nº 1.068/2006, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do município 

de Matinhos/PR 

L3 = Lei nº 1.047/2006, que dispõe sobre o Zoneamento Ambiental, Uso e Ocupação do Solo Rural do 

município de Matinhos/PR;  

L4 = Lei nº 1.070/2006, que institui o Código de Obras do município de Matinhos/PR; 

L5 = Lei nº 1.051/2006, que institui o Código de Posturas do município de Matinhos/PR;   

L6 = Lei nº 1.049/2006, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de Matinhos/PR; 

L7 = Lei 1.050/2006, lei do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Matinhos/PR; 

L8 = Decreto Municipal nº 381/2006, que regulamenta a coleta de entulhos proveniente de demolições, 

restos de construções, material vegetal decorrente de podas ou cortes. 

Quadro 54 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Matinhos/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos da construção civil do município de Matinhos tem-se no quadro 

55 a seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

L1 1 4 5 2 4 5 2 2 

L2 1/4 1 2 1/5 3 4 1/4 1/5 

L3 1/5 1/2 1 1/6 6 1/3 1/5 1/4 

L4 1/2 5 6 1 5 5 1/4 1/3 

L5 1/4 1/3 1/6 1/5 1 3 1/6 1/5 

L6 1/5 4 3 1/5 1/3 1 1/5 1/5 

L7 1/2 4 5 4 6 5 1 1/2 

L8 1/2 5 4 3 5 6 2 1 

Quadro 55 – Matriz de julgamento para os resíduos da construção civil do município de 

Matinhos/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos sólidos industriais de Matinhos tem-se no quadro 56 a seguir a 

matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

L1 1 4 5 2 4 5 2 2 

L2 1/4 1 2 1/5 3 4 1/4 1/5 

L3 1/5 1/2 1 1/6 6 1/3 1/5 1/4 

L4 1/2 5 6 1 5 5 1/4 1/3 

L5 1/4 1/3 1/6 1/5 1 3 1/6 1/5 

L6 1/5 4 3 1/5 1/3 1 1/5 1/5 

L7 1/2 4 5 4 6 5 1 1/2 

L8 1/2 5 4 3 5 6 2 1 

Quadro 56 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Matinhos/PR 
Fonte: o autor 
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 Embora o município de Matinhos apresente um arcabouço legal bastante amplo 

quando comparado com os demais municípios dessa pesquisa, percebe-se que a maioria 

destes instrumentos deixa a desejar com relação à profundidade e abrangência que se 

espera dos mesmos. Alguns assuntos de importância menor são tratados nestes 

instrumentos com um rigor desnecessário enquanto a temática dos resíduos sólidos aqui 

abordada é colocada à margem ou abordada de maneira superficial e incompleta. 

Destaque especial deve ser dado ao Decreto Municipal nº 381/2006, que regulamenta a 

coleta de entulhos proveniente de demolições, restos de construções, material vegetal 

decorrente de podas ou cortes. Este instrumento se reveste de uma inovação com relação 

à gestão dos resíduos da construção. 

 

 

11.5 O MUNICÍPIO DE MORRETES/PR 

 

 

Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Morretes tem-se no quadro 57 a 

seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 1 4 3 4 6 1/5 

L2 1/4 1 4 5 3 1/6 

L3 1/3 1/4 1 4 1/3 1/5 

L4 1/4 1/5 1/4 1 1/3 1/4 

L5 1/6 1/3 3 3 1 1/5 

L6 5 6 5 4 5 1 

Onde:  

L1 = Lei nº 05/2011, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Morretes/PR; 

L2 = Lei nº 06/2011, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do município de 

Morretes/PR;  

L3 = Lei nº 09/2011, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Morretes/PR; 

L4 = Lei nº 10/2011, que institui o Código de Posturas do município de Morretes/PR;   

L5 = Lei nº 30/2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do município de Morretes/PR; 

L6 = Lei Orgânica do município de Morretes/PR, de 23 de agosto de 1991. 

Quadro 57 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Morretes/PR 
Fonte: o autor 
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Para os resíduos da construção civil de Morretes tem-se no quadro 58 a seguir a 

matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 1 4 3 3 2 1/5 

L2 1/4 1 3 3 2 1/6 

L3 1/3 1/3 1 2 1/4 1/6 

L4 1/3 1/3 1/2 1 1/3 1/8 

L5 1/2 1/2 4 3 1 1/7 

L6 5 6 6 8 7 1 

Quadro 58 – Matriz de julgamento para os resíduos da construção civil do município de 

Morretes/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos sólidos industriais de Morretes tem-se no quadro 59 a seguir a 

matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 

L1 1 3 4 3 4 1/5 

L2 1/3 1 4 5 3 1/6 

L3 1/4 1/4 1 2 1/3 1/6 

L4 1/3 1/5 1/2 1 1/3 1/6 

L5 1/4 1/3 3 3 1 1/5 

L6 5 6 6 6 5 1 

Quadro 59 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Morretes/PR 
Fonte: o autor 

 

 

No município de Morretes a Lei Orgânica e o Plano Diretor do município são os 

instrumentos mais completos e que possuem maior abrangência sobre os assuntos 

relacionados à gestão dos resíduos sólidos selecionados, seguidos pela Lei de 

Zoneamento e do Código de Posturas, e em menor abrangência, pelo Código Tributário 

e Código de Obras e Edificações. Estes últimos instrumentos deveriam ser alvo de uma 

releitura e possível atualização de seus conceitos e abrangência. 
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11.6 OMUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR 

 

 

Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Paranaguá tem-se no quadro 60 a 

seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L1 1 4 6 4 5 4 6 

L2 1/4 1 1/4 2 1/3 4 1/4 

L3 1/6 4 1 1/4 5 1/4 3 

L4 1/4 1/2 4 1 1/4 4 5 

L5 1/5 3 1/5 4 1 1/5 1/4 

L6 1/4 1/4 4 3 5 1 1/4 

L7 1/6 4 1/4 1/5 4 4 1 

Onde: 

L1 = Lei nº 60/2005, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Paranaguá/PR; 

L2 = Lei nº 62/2007, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do município de 

Paranaguá/PR; 

L3 = Lei nº 166 /2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do município de 

Paranaguá/PR;  

L4 = Lei nº 67/2007, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Paranaguá/PR; 

L5 = Lei nº 68/2007, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Paranaguá/PR; 

L6 = Lei nº 01/1990, que institui a Lei Orgânica do município de Paranaguá/PR; 

L7 = Lei nº 66/2007, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de Paranaguá/PR. 

Quadro 60 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Paranaguá/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos da construção civil de Paranaguá tem-se no quadro 61 a seguir a 

matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L1 1 5 1/4 6 6 4 5 

L2 1/5 1 1/3 1/4 1/3 1/5 1/4 

L3 4 3 1 1/4 5 3 3 

L4 1/6 4 4 1 1/4 4 2 

L5 1/6 3 1/5 4 1 1/5 1/4 

L6 1/4 5 1/3 3 5 1 1/4 

L7 1/5 4 1/4 1/2 4 4 1 

Quadro 61 – Matriz de julgamento para os resíduos da construção civil do município de 

Paranaguá/PR 
Fonte: o autor 
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Para os resíduos sólidos industriais de Paranaguá tem-se no quadro 62 a seguir a 

matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

L1 1 5 6 4 5 6 6 

L2 1/5 1 1/4 2 1/5 2 1/4 

L3 1/6 4 1 1/5 1/6 1/4 3 

L4 1/4 1/2 5 1 1/4 1/3 5 

L5 1/5 5 6 4 1 1/5 3 

L6 1/6 1/2 4 3 5 1 1/4 

L7 1/6 4 1/3 1/5 1/3 4 1 

Quadro 62 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Paranaguá/PR 
Fonte: o autor 

 

 O município de Paranaguá apresenta um arcabouço legal, em termos de 

quantidade, abrangente no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos de serviços de 

saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos industriais. Destaque especial deve 

ser dado ao Plano Diretor e à lei que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Os demais instrumentos disponíveis deixam a desejar com relação à correta gestão dos 

resíduos selecionados pela ausência de matéria sobre os mesmos nestes instrumentos. 

 

 

11.7 O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR 

 

Para os resíduos sólidos de serviço de saúde de Pontal do Paraná tem-se no quadro 

63 a seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

L1 1 5 6 2 4 5 2 2 

L2 1/5 1 2 1/5 3 4 1/4 1/5 

L3 1/6 1/2 1 1/6 6 1/3 1/5 1/4 

L4 1/2 5 6 1 5 5 1/4 1/3 

L5 1/4 1/3 1/6 1/5 1 3 1/6 1/5 

L6 1/5 4 3 1/5 1/3 1 1/5 1/6 

L7 1/2 4 5 4 6 5 1 1/2 

L8 1/2 5 4 3 5 6 2 1 

Onde: 
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L1 = Lei Complementar nº 08/2014, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Pontal do Paraná/PR; 

L2 = Lei Complementar nº 09/2014, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do município 

de Pontal do Paraná/PR; 

L3 = Lei Complementar nº 10/2014, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de 

Pontal do Paraná/PR;  

L4 = Resolução nº 14/1997, que dispõe sobre a Lei Orgânica do município de Pontal do Paraná/PR; 

L5 = Lei Complementar nº 04/2007, que institui o Código de Posturas do município de Pontal do 

Paraná/PR;   

L6 = Lei Complementar nº 05/2007, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Pontal do 

Paraná/PR; 

L7 = Lei 1.473/2014, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do município de Pontal do 

Paraná/PR;   

L8 = Lei 1.486/2014, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Pontal do 

Paraná/PR 

Quadro 63 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos de serviços de saúde do 

município de Pontal do Paraná/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos da construção civil de Pontal do Paraná tem-se no quadro 64 a 

seguir a matriz de julgamento. 

 

Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

L1 1 4 5 2 4 5 2 2 

L2 1/4 1 2 1/5 3 4 1/4 1/5 

L3 1/5 1/2 1 1/6 6 1/3 1/5 1/4 

L4 1/2 5 6 1 5 5 1/4 1/3 

L5 1/4 1/3 1/6 1/5 1 3 1/6 1/5 

L6 1/5 4 3 1/5 1/3 1 1/5 1/5 

L7 1/2 4 5 4 6 5 1 1/2 

L8 1/2 5 4 3 5 6 2 1 

Quadro 64 – Matriz de julgamento para os resíduos da construção civil do município de 

Pontal do Paraná/PR 
Fonte: o autor 

 

Para os resíduos sólidos industriais de Pontal do Paraná tem-se no quadro 65 a 

matriz de julgamento. 

 O município de Pontal do Paraná, embora seja um dos mais recentes da região, 

apresenta um conjunto de leis bastante abrangente, a saber o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos e o Plano Municipal de Saneamento Básico, esse último um pouco incompleto 

em matéria dos resíduos sólidos aqui selecionados. Tanto a Lei Orgânica do município 

quanto o Plano Diretor fazem abordagem sobre esses resíduos, porém também aqui 

poderiam ser um pouco mais abrangentes e analíticos nestas matérias. 
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Critérios L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

L1 1 5 6 2 4 5 2 2 

L2 1/5 1 2 1/5 3 4 1/4 1/5 

L3 1/6 1/2 1 1/6 6 1/3 1/5 1/4 

L4 1/2 5 6 1 5 5 1/4 1/3 

L5 1/4 1/3 1/6 1/5 1 3 1/6 1/5 

L6 1/5 4 3 1/5 1/3 1 1/5 1/6 

L7 1/2 4 5 4 6 5 1 1/2 

L8 1/2 5 4 3 5 6 2 1 

Quadro 65 – Matriz de julgamento para os resíduos sólidos industriais do município de 

Pontal do Paraná/PR 
Fonte: o autor 
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12 CONCLUSÃO 

 

 

 De acordo com os objetivos que foram propostos para esta pesquisa, percebeu-se 

que as deficiências verificadas nos diversos instrumentos de gestão disponíveis  

colaboram para a ocorrência dos impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos 

analisados nos municípios litorâneos do estado do Paraná. 

 Os problemas de gestão que ocorrem com os resíduos sólidos não encontram, nos 

atuais instrumentos urbanísticos, respostas à altura para fazer frente à ocorrência dos 

impactos ambientais advindos de falhas na gestão.  

 Além disso, tem-se que o gerenciamento adequado destes resíduos é um dos 

maiores desafios enfrentados pelos governos municipais, responsáveis pela fiscalização 

referente a esses serviços por empresas terceirizadas ou por prestadores de serviços 

particulares. Se por um lado percebe-se a presença de problemas estruturais (como a falta 

de infraestrutura necessária, dificuldades de acesso a determinadas localidades e carência 

de informações reais e atuais sobre o problema) por outro nota-se a ausência de políticas 

para a área que privilegiem soluções globais de médio e longo prazos.  Como 

consequência o poder público fica impedido de prestar a fiscalização necessária e que 

atenda satisfatoriamente a população, evitando-se os impactos ambientais. 

 Das análises realizadas procurou-se agrupar as causas para o surgimento destes 

impactos, que ocorrem apesar dos instrumentos disponíveis, em seis grupos ou fatores 

que são aqui apresentados resumidamente:   

a) fatores econômicos: 

 ausência de investimentos no setor; 

 falta de motivação econômica; 

 falta de planejamento estratégico; 

 desperdícios oriundos das descontinuidades administrativas. 

 

b) fatores educacionais: 

 tradições e hábitos culturais incorretos arraigados na população; 

 ignorância com relação aos temas ambientais; 

 desconhecimento da legislação existente; 

 ausência de embasamento cultural e educacional. 
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c) falta de conhecimento do problema: 

 desconhecimento das reais dimensões do problema; 

 desconhecimento das especificidades e complexidades envolvidas na gestão dos 

resíduos sólidos. 

 

d) carência de recursos humanos especializados: 

 ausência de pessoal habilitado e qualificado para a elaboração de planejamento real e 

exequível para o setor; 

 despreparo do pessoal envolvido diretamente na fiscalização das etapas que compõem 

o fluxo dos resíduos sólidos dos municípios; 

 ausência de pessoal habilitado para a confecção de legislação específica para o setor. 

 

e) falhas na legislação: 

 ausência de assuntos legais relacionados à gestão dos resíduos sólidos e que deveriam 

estar explicitados com clareza e objetividade nos instrumentos; 

 ausência de legislação complementar para aqueles instrumentos que contemplam 

diretrizes gerais de ordenamento, como nos casos da lei orgânica e plano diretor. 

 

f) falhas na fiscalização: 

 não cumprimento das normas e diretrizes municipais; 

 ausência ou falhas na fiscalização realizadas pelo poder público e demais autoridades 

competentes. 

 

 Nesse sentido, os instrumentos ausentes - econômicos (com algumas adaptações), 

educacionais e informativos - são de fundamental importância para coibir a ocorrência 

dos problemas de gestão e consequentes impactos ambientais provocados pelos resíduos 

sólidos nos municípios pesquisados, à medida que vem complementar e preencher estas 

lacunas. Assim, foram propostas algumas diretrizes como forma de contribuição para 

evitar a ocorrência destes impactos, em conjunto com as legislações disponíveis nos 

municípios, que aqui se apresenta resumidamente: 
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a) instrumentos econômicos: 

 incentivar a redução de resíduos sólidos pela minimização de desperdícios e produção 

de resíduos na fonte geradora; 

 incentivar o uso da tarifa do lixo; 

 aprimorar o sistema de coleta seletiva; 

 prever e controlar, com fiscalização rigorosa e multas, a instalação de atividades 

antrópicas geradoras de resíduos. 

 

b) instrumentos educacionais: 

 atuar com a multidisciplinaridade, ou seja, desenvolver o tema da educação ambiental 

em todos os níveis de ensino, de forma ampla e em várias disciplinas; 

 formular políticas públicas com vistas a desestimular a produção de resíduos; 

 prever o esclarecimento da população em geral com relação aos problemas de gestão 

dos resíduos sólidos; 

 investir em propaganda para que as mensagens referentes à gestão dos resíduos sólidos 

atinjam a toda a população. 

 

c) instrumentos informativos: 

 monitorar os índices e parâmetros de qualidade ambiental dos municípios com relação 

à gestão dos resíduos sólidos; 

 acompanhar os processos e variáveis do meio físico, com a possibilidade de 

interferência nestas e nos vetores de crescimento urbano; 

 determinar áreas potencialmente indicadas, técnica e ambientalmente, para a 

localização de atividades antrópicas. 

 

 Para comprovar que os objetivos específicos propostos nessa pesquisa foram 

atingidos, tem-se: 

 Identificação e classificação das fontes de resíduos selecionados para as cidades 

litorâneas: Nos capítulos 3 a 9 foram identificadas as principais fontes de resíduos 

sólidos de serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos 

industriais para cada município desta pesquisa; 
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 Qualiquantificação da geração diária dos resíduos selecionados: Também nos 

capítulos 3 a 9 foram quantificados e qualificados os resíduos sólidos de serviços 

de saúde, resíduos da construção civil e resíduos sólidos industriais para cada 

município desta pesquisa, como pode ser verificado nestes capítulos; 

 

 Caracterização do fluxo dos resíduos sólidos selecionados: coletas interna e 

externa, transporte e destino final: Também nos capítulos 3 a 9 foram 

caracterizados os fluxos dos resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos da 

construção civil e resíduos sólidos industriais para cada município desta pesquisa, 

como pode ser verificado nestes capítulos; 

 

 Identificação e classificação dos instrumentos utilizados para o controle e 

monitoramento do fluxo dos resíduos sólidos selecionados: Para cada um dos 

municípios fora realizada uma pesquisa em todos os instrumentos legais existentes 

e disponíveis não só para o conhecimento dos mesmos mas também para análise 

do fluxo dos resíduos sólidos selecionados. Esses conteúdos encontram-se 

alocados nos capítulos de 3 a 9 e também no capítulo 10 deste Relatório.  

 

 Avaliação dos impactos ambientais decorrentes de falhas na gestão dos resíduos 

sólidos selecionados: A avaliação dos impactos ambientais causados por falhas 

na gestão dos resíduos sólidos selecionados encontra-se distribuído ao longo desse 

Relatório, nos capítulos que o constitui. Essa análise foi sendo feita juntamente 

com a descrição dos municípios, seus resíduos e seus instrumentos de gestão;  

 

 Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos selecionados à luz de 

instrumentos econômicos, educacionais e informativos, utilizando-se o Método de 

Análise Hierárquica (AHP): Essa avaliação encontre exposta nos capítulos 10 e 

11, onde está apresentada a análise e discussão destes instrumentos e a aplicação 

do Método de Análise Hierárquica. 

 

Como descrito no Projeto apresentado para o ingresso no Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, na consecução dos 

resultados esperados destacam-se as atividades desenvolvidas nestes 24 meses de 

pesquisa do pós doutorado: 
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2. Zola, F. C. ; Chiroli ; Okawa, Cristhiane Michiko Passo ; Angelis Neto, G. . Estudo do 

efluente gerado por uma central de argamassa. Revista Tecnológica (UEM), v. 23, p. 75-

83, 2014.  

 

3. Gasques, A.C.F. ; Okawa, Cristhiane Michiko Passo ; Angelis Neto, G. ; Miotto, J.L. 

; Castro, T.R. . Impactos ambientais dos materiais da construção civil: breve revisão 

teórica. Revista Tecnológica (UEM), v. 23, p. 13-24, 2014.  

 

4. Nagano, M. F. ; Peinado, H.S. ; Angelis Neto, G. ; Reis, Jeselai Hemetério Cordeiro 

Dos ; Belincanta, Antonio . Riscos em obras civis nas etapas construtivas de contenção, 

escavação e fundação. Revista Fundações e Obras Geotécnicas, v. 3, p. 70-75, 2013.  

 

5. Barbosa, L.C. ; Barbosa, P.P. ; Jung, N.E. ; Angelis, Bruno Luiz Domingos De ; 

Angelis Neto, G. . Maringá and its historical heritage: a case study on the cathedral of 

the Assumption. Acta Scientiarum. Technology (Impresso), v. 35, p. 593-601, 2013.  

 

6. Peinado, H.S. ; Nagano, M. F. ; Angelis Neto, G. . Identificação De Riscos Em Obras 

De Construção Civil Nas Etapas De Contenção, Escavação E Fundação. Revista de 

Engenharia e Tecnologia, v. 5, p. 70-79, 2013.  

 

Trabalhos publicados em anais de eventos 

1. Alencar, J.L.S. ; Angelis Neto, G. . Resíduos sólidos na cadeia produtiva das indústrias 

de confecções e a estratégia ambiental Produção mais Limpa. In: 7ª ENANPPAS - 

Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Análise e Sociedade, 

2015, Brasília/DF. Anais da 7ª ENANPPAS. Brasília/DF: Editora da Universidade de 

Brasília, 2015. v. 1. p. 67-79.  

http://lattes.cnpq.br/0948706172890951
http://lattes.cnpq.br/2031806059477046
http://lattes.cnpq.br/4543735379759706


359 
 

 

2. Zola, F. C. ; Galdino, S. ; Gonzales, B. B. ; Okawa, C. M. P. ; Angelis Neto, G. . As 

Vantagens Sustentáveis do Telhado Verde do California Academy of Science - Uma 

Revisão. In: V SIAUT - V Simpósio Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - Câmpus Campo Mourão, 2014, Campo Mourão/PR. Anais do V SIAUT - V 

Simpósio Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Campo 

Mourão. Campo Mourão/PR: Editora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Câmpus Campo Mourão, 2014. v. 1. p. 123-138.  

 

3. Sousa, L. ; Andrian, C. M. ; Santos, M. D. ; De Angelis Neto, Generoso ; Braga, 

M.C.B. Avaliação do aterro de resíduos sólidos urbanos do município de Jesuítas-PR, 

Brasil. In: PLURIS 2014 - 6º Congresso Luso-Brasileiro de Planejamento Urbano, 

Regional e Integração Sustentável, 2014, Lisboa - Portugal. Anais do PLURIS 2014 - 6º 

Congresso Luso-Brasileiro de Planejamento Urbano, Regional e Integração Sustentável. 

Minho - Portugal: Editora da Universidade do Minho, 2014. v. 1. p. 123-145.  

 

4. Gasques, A.C.F. ; Angelis Neto, G. ; Braga, M.C.B. ; Castro, T.R. ; Galdino, S. Análise 

do fluxo dos resíduos sólidos urbanos em Campo Mourão/PR- Brasil. In: PLURIS 2014 

- 6º Congresso Luso-Brasileiro de Planejamento Urbano, Regional e Integração 

Sustentável, 2014, Lisboa - Portugal. Anais do PLURIS 2014 - 6º Congresso Luso-

Brasileiro de Planejamento Urbano, Regional e Integração Sustentável. Minho - Portugal: 

Editora da Universidade do Minho, 2014. v. 1. p. 345-245.  

 

5. Angelis, Bruno Luiz Domingos de ; Mendonça, F.A. ; Angelis Neto, G. . Praça e 

vegetação em cidade portuária do Brasil: Paranaguá, Paraná. In: PLURIS 2014 - 6º 

Congresso Luso-Brasileiro de Planejamento Urbano, Regional e Integração Sustentável, 

2014, Lisboa - Portugal. Anais do PLURIS 2014 - 6º Congresso Luso-Brasileiro de 

Planejamento Urbano, Regional e Integração Sustentável. Minho - Portugal: Editora da 

Universidade do Minho, 2014. v. 1. p. 314-328.  

 

6. Santos, M. D. ; Andrian, C. M. ; Simoni, J.H. ; Sanglard, L. A. ; Pegoraro, M. ; Rissardi, 

J. L. ; Santa, C.J. ; Veloso, E.M. ; Angelis Neto, G. . O Estudo Da Gerência Dos Resíduos 

De Construção Civil Em Um Condomínio Residencial: a gestão ambiental e política 

pública. In: ENTECA 2013 IX Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura, 

http://lattes.cnpq.br/4543735379759706


360 
 

2013, Maringá/PR. Anais do ENTECA 2013. Maringá/PR: Editora da Universidade 

Estadual de Maringá, 2013. v. 1. p. 95-110.  

 

7. Takeshita, A.M. ; Schimmack, D. ; Angelis Neto, G. . Perfil da Mão de Obra e 

Produtividade no Serviço de Assentamento de Piso na Cidade de Maringá. In: ENTECA 

2013 IX Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura, 2013, Maringá/PR. 

Anais do ENTECA 2013. Maringá/PR: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 

2013. v. 1. p. 140-155.  

 

8. Duarte, M. C. ; Angelis Neto, G. ; Ricciardi, R. L. G. F. ; Souza, R. C. ; Okawa, C. M. 

P. . AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PR. In: ENTECA 2013 IX Encontro Tecnológico da 

Engenharia Civil e Arquitetura, 2013, Maringá/PR. Anais do ENTECA 2013. 

Maringá/PR: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2013. v. 1. p. 175-190.  

 

9. Sousa, L. ; Aragao, F. V. ; Angelis Neto, G. . AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO 

ATERRO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE JESUÍTAS - PR. In: ENTECA 

2013 IX Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura, 2013, Maringá/PR. 

Anais do ENTECA 2013. Maringá/PR: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 

2013. v. 1. p. 215-230.  

 

10. Santos, M. D. ; Andrian, C. M. ; Simoni, J.H. ; Angelis Neto, G. . PROPOSIÇÕES 

PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL E A ESFERA JURISDICIONAL. In: IV 

Simpósio de Pós Graduação em Engenharia Urbana e I Encontro Nacional de Tecnologia 

Urbana, 2013, Rio de Janeiro/RJ. Anais do IV SIMPGEU e I ENURB. Rio de Janeiro/RJ: 

Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. v. 1. p. 69-84.  

 

11. Sousa, L. ; Angelis Neto, G. . AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE JESUÍTAS - PR. In: IV 

Simpósio de Pós Graduação em Engenharia Urbana e I Encontro Nacional de Tecnologia 

Urbana, 2013, Rio de Janeiro/RJ. Anais do IV SIMPGEU e I ENURB. Rio de Janeiro/RJ: 

Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. v. 1. p. 113-128.  
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12. Nagano, M.F. ; Peinado, H.S. ; Angelis Neto, G. ; Reis, J. H. C. ; Belincanta, A. . 

AÇÕES PREVENTIVAS FRENTE AOS RISCOS OBSERVADOS NAS ETAPAS 

CONSTRUTIVAS DE CONTENÇÃO E FUNDAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRAS. 

In: IV Simpósio de Pós Graduação em Engenharia Urbana e I Encontro Nacional de 

Tecnologia Urbana, 2013, Rio de Janeiro/RJ. Anais do IV SIMPGEU e I ENURB. Rio 

de Janeiro/RJ: Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. v. 1. p. 199-214.  

 

13. Miotto, J.L. ; Mori, L. M. ; Canova, José Aparecido ; Angelis Neto, G. . Perfil da mão 

de obra atuante no setor da Construção Civil na cidade de Maringá-PR. In: SIBRAGEC 

2013 - 8º Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, 2013, Salvador/BA. 

Anais do SIBRAGEC 2013. SãoPaulo/SP: Editora da ANTAC, 2013. v. 1. p. 345-359.  

 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos 

1. 7ª ENANPPAS -  VII Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 

em Análise e Sociedade, 2015, Brasília/DF; 

2. V SIAUT - V Simpósio Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Câmpus Campo Mourão, 2014, Campo Mourão/PR; 

3. PLURIS 2014 - 6º Congresso Luso-Brasileiro de Planejamento Urbano, Regional e 

Integração Sustentável, 2014, Lisboa – Portugal; 

4. ENTECA 2013 - IX Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura, 2013, 

Maringá/PR; 

5. SIMPGEU 2013 - IV Simpósio de Pós Graduação em Engenharia Urbana e I Encontro 

Nacional de Tecnologia Urbana, 2013, Rio de Janeiro/RJ; 

6. SIBRAGEC 2013 - 8º Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, 2013, 

Salvador/BA; 

7. SEC/UEM 2013 - III Seminário de Engenharia Civil da UEM, 2013, Maringá/PR. 

 

Produção de material didático 

Há que se destacar, ainda, a confecção de quatro manuais que foram 

desenvolvidos durante a vigência deste Projeto e que se encontram na forma de 

finalização e editoração. São eles: 

1. Texto Técnico:  Gestão e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

2. Texto Técnico: Introdução à Pesquisa Tecnológica 

3. Texto Técnico: Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

http://lattes.cnpq.br/0948706172890951
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4. Texto Técnico: Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais 

 

Participação em atividades de docência 

 Durante esses vinte e quatro meses de projeto, foram ministradas aulas em 

algumas disciplinas junto ao Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade 

Federal do Paraná, em Curitiba, no ano de 2015, juntamente com a supervisora do estágio 

de pós doutorado. Essa experiência serviu para aperfeiçoar a prática docente e ser 

avaliado pelos pares, neste caso a supervisora deste projeto. Os quadros 66 e 67 trazem 

essas informações. 

 

Curso: ENGENHARIA CIVIL 

Disciplina: ESTRUTURAÇÃO SANITÁRIA DAS CIDADES 

Dia Conteúdo 

10/03 Processos do meio físico e as infraestruturas urbanas 

12/03 Crescimento populacional: Intervenientes e índices 

17/03 Crescimento populacional: Coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação 

07/04 Planejamento e Zoneamento Urbano: Estatuto das Cidades e Lei Lehmann 

09/04 Planejamento e Zoneamento Urbano: Estatuto das Cidades e Lei Lehmann 

05/05 Áreas Verdes Urbanas 

07/05 Áreas Verdes Urbanas 

14/05 Resíduos sólidos urbanos: Hierarquia 

19/05 Resíduos sólidos urbanos: Coleta e roteamento; Características dos equipamentos 

21/05 Resíduos sólidos urbanos: Definição e caracterização de aterros sanitários 

26/05 Resíduos sólidos urbanos: Dimensionamento de aterros sanitários 

28/05 Resíduos sólidos urbanos: Dimensionamento de aterros sanitários 

Carga Horária Total: 24 horas/aula 

Quadro 66 – Aulas ministradas na disciplina Estruturação Sanitária das Cidades, do 

curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, 2015 
Fonte: o autor 

 

Curso: ARQUITETURA E URBANISMO 

Disciplina: SANEAMENTO AMBIENTAL 

Dia Conteúdo 

10/04 Processos do meio físico e as infraestruturas urbanas 

17/04 Crescimento populacional: Intervenientes e índices 

08/05 Bacias hidrográficas: Conceitos e traçado de curvas de nível 

15/05 Bacias hidrográficas: Implantação de loteamentos 

22/05 Bacias hidrográficas: Redes de drenagem de águas pluviais 

Carga Horária Total: 10 horas/aula 

Quadro 67 – Aulas ministradas na disciplina Saneamento Ambiental, do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, 2015 
Fonte: o autor 
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No quadro 68 apresenta-se as aulas ministradas junto ao Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Recursos o Hídricos e Ambiental da Universidade Federal 

do Paraná, que serão concluídas nomes de dezembro de 2015. 

 

Programa: ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL 

Disciplina: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dia Conteúdo 

23/09 Normas e legislação ambiental sobre resíduos sólidos 

25/09 Normas e legislação ambiental sobre resíduos sólidos 

30/09 Normas e legislação ambiental sobre resíduos sólidos 

02/10 Gerenciamento e planejamento ambientais relacionados à geração e disposição final de 

resíduos sólidos 

07/10 Gerenciamento e planejamento ambientais relacionados à geração e disposição final de 

resíduos sólidos 

09/10 Gerenciamento e planejamento ambientais relacionados à geração e disposição final de 

resíduos sólidos 

14/10 Fontes, composição e propriedades dos resíduos sólidos 

16/10 Fontes, composição e propriedades dos resíduos sólidos 

21/10 Fontes, composição e propriedades dos resíduos sólidos 

23/10 AVALIAÇÃO 

28/10 Processos de engenharia 

04/11 Processos de engenharia 

06/11 Processos de engenharia 

11/11 Geração, coleta e destino final 

13/11 Geração, coleta e destino final 

18/11 Geração, coleta e destino final 

20/11 Separação, transformação e reciclagem de resíduos sólidos 

25/11 Separação, transformação e reciclagem de resíduos sólidos 

27/11 Separação, transformação e reciclagem de resíduos sólidos 

02/12 AVALIAÇÃO 

Carga Horária Total: 45 horas/aula 

Quadro 68 – Aulas ministradas junto ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Recursos o Hídricos e Ambiental da Universidade Federal do Paraná, 2015 
Fonte: o autor 

 

 Dessa forma, acredita-se que todos os objetivos e metas propostas para essa 

pesquisa foram atingidos. Cumpre destacar que, embora as atividades previstas tenham 

sido cumpridas e os objetivos propostos atingidos, este estágio de pós doutorado serviu 

também para estreitar laços e fortalecer grupos de pesquisa entre a Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), por meio do Departamento de Hidráulica e Saneamento e a 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), junto ao Departamento de Engenharia Civil. 

 Para além desses dezoito meses de atividades, espera-se que os resultados obtidos 

extrapolem as expectativas que se avistam a curto e médio prazos e que se traduzam em 

parcerias e em outros projetos de pesquisa ou de extensão e na troca de experiências entre 

grupos e instituições, neste caso a UFPR e a UEM.   
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE BOLSA DE PÓS DOUTORADO SÊNIOR 

RECEBIDA DO CNPq 
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