
IEP – INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC 

 

 

 

 

 

ROMERO COELHO TAVARES 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA:  

UMA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO 

RESÍDUO URBANO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA. 
2007 



 

 

 ii

ROMERO COELHO TAVARES 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA:  

UMA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO 

RESÍDUO URBANO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 
parcial à obtenção do grau de mestre no 
Programa  Profissionalizante em 
Desenvolvimento de Tecnologia 
(PRODETEC) do Instituto de Tecnologia 
para o Desenvolvimento (LACTEC) e do 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). 

 

Orientadora: Profª. Dra. Sandra M. Alberti 

 

 

 

 

CURITIBA. 
2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
         Tavares, Romero Coelho 
                Composição gravimétrica: uma ferramenta de planejamento e 
          gerenciamento do resíduo urbano de Curitiba e região metropolitana / 
          Romero Coelho Tavares. - Curitiba, 2007. 
                xv, 114 f. 
  
                Orientadora: Dra. Sandra Mara Alberti 
 
                Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia para o  
          Desenvolvimento - LACTEC, Programa de Pós-Graduação em        
          Desenvolvimento de Tecnologia. 
                     
                1. Gravimetria. 2. Resíduo. I. Alberti, Sandra Mara. II. Título.  
          III. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC. 
 
                                                                                            CDD  627.83 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Rubens Tavares e Áurea C. Tavares “in 

memoriam”, exemplos de vida e dedicação à família. 

À minha esposa Claudia Lacerda pela mulher de todas as 

horas e às pessoas que permitiram a realização deste 

trabalho.      

 



 

 

 v

 

          AGRADECIMENTOS 

 

A minha orientadora Professora Doutora Sandra Mara Alberti pela 

confiança, motivação, respeito; pelo profissional ético ao compartilhar momentos 

de seu tempo no desenvolvimento e construção desta tese. 

Ao Sr. Nelson Xavier Paes Diretor do Departamento de Limpeza Urbana 

pela disponibilização de materiais de pesquisa e dos dados operacionais que 

possibilitaram este trabalho. 

Ao Engº. Luiz Celso Coelho da Silva pela disponibilização de dados e 

informações, materiais de pesquisa e revisão do trabalho. 

Ao Sr Alfredo Holzmann pela disponibilização de dados operacionais da 

unidade de valorização de resíduos. 

A Engª. Gisele Martins dos Anjos pela disponibilização de dados de 

pesquisa.  

Ao Luiz César dos Santos pelo companheirismo e amizade, pelo tempo que 

empenhou em me ajudar e compartilhar seus conhecimentos e pelos 

questionamentos que só fizeram enriquecer este trabalho. 

Ao Engº. Ricardo Cortez de Souza pelas leituras e releituras, além de suas 

colocações, e pelo conhecimento compartilhado na construção deste trabalho. 

As pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a realização 

deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 vi

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................ VIII

LISTA DE GRAFICOS ...................................................................................... IX

LISTA DE ILUSTRAÇÕES................................................................................ XI

LISTA DE QUADROS........................................................................................ XIII

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS............................................................ XIV

RESUMO........................................................................................................... 1

ABSTRACT...................................................................................................... 3

1.        INTRODUÇÃO...................................................................................... 5

2.        OBJETIVOS........................................................................................... 17

2.1.        Objetivo Geral...................................................................................... 17

2.2.   Objetivos Específicos........................................................................... 17

3.   FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO................................................... 18

3.1.   Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil........................... 18

3.1.1. Aspectos geração, coleta e destinação final do RSU no 

Brasil ............................................................................................ 19

   3.1.2. Reciclagem e transformação dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU)........................................................................................... 27

   3.1.2.1       Tecnologia de incineração controlada do RSU.......................... 32

   3.1.3. Estudos de composição gravimétrica realizada em diversas 

cidades brasileiras........................................................................ 36

   3.1.4. Caracterização do RSU de Curitiba no ano de 1993.................... 40

3.2. Reciclagem no Brasil ........................................................................... 41

3.3. Política de Resíduos Sólidos – Desperdício Zero para o Estado do 

Paraná.................................................................................................. 42

3.4. Reciclagem do Resíduo em Curitiba.................................................... 45

3.5.       Coletores Informais de Resíduos Recicláveis – Carrinheiros............... 50



 

 

 vii

4.        MATERIAIS E MÉTODOS..................................................................... 56

4.1.  Materiais............................................................................................... 56

4.2. Métodos................................................................................................ 57

   4.2.1. Amostragem................................................................................. 57

   4.2.2. Características físicas dos resíduos sólidos urbanos................... 58

   4.2.3. Procedimento para coleta de amostra.......................................... 58

   4.2.4. Determinação das características do material quanto sua 

utilização...................................................................................... 61

4.3. Caracterização do Universo de Municípios que Depositam seu 

Resíduo no Aterro da Cachimba........................................................... 62

5.         RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................. 64

5.1. Crescimento Populacional.................................................................... 64

5.2. Seleção dos Municípios Elegíveis para Pesquisa................................. 67

5.3. Análise da Evolução dos Indicadores Ambientais do Município de 

Curitiba................................................................................................. 68

5.4. Análise Física dos Resíduos Sólidos Urbanos de Acordo com a 

Sazonalidade........................................................................................ 71

   5.4.1. Análise física dos resíduos do município de Curitiba................... 71

   5.4.2. Análise física dos resíduos dos municípios de Araucária, 

Campo Largo, Colombo, Pinhais e São José dos 

Pinhais.......................................................................................... 76

5.5. Potencial de Materiais Incineráveis, Inertes e Recicláveis no Aterro 

Sanitário da Cachimba......................................................................... 87

6.         CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................... 91

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 96

ANEXOS............................................................................................................ 100



 

 

 viii

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Distribuição percentual da população e dados gerais sobre RSU.. 20

Tabela 2 - Municípios que contratam empresas prestadoras de serviços de 

limpeza urbana............................................................................... 23

Tabela 3 - Pessoal ocupado nos serviços de limpeza urbana......................... 25

Tabela 4 - Veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza 

urbana, por tipo de veículo e equipamento..................................... 25

Tabela 5 - Municípios com serviços de limpeza urbana, por percentual do 

orçamento destinado ao serviço..................................................... 26

Tabela 6 - Potencial de conservação de energia por tonelada reciclada......... 28

Tabela 7 - Estimativas de redução de metano de aterros sanitários 

economicamente viáveis................................................................. 32

Tabela 8 - Municípios por região com coleta seletiva...................................... 42

Tabela 9 - Caracterização dos resíduos processados na UVR....................... 50

Tabela 10 - Síntese da pesquisa dos coletores informais.................................. 52

Tabela 11 - Participação percentual do crescimento populacional e dos 

resíduos depositados no aterro da cachimba, por município no 

período de 1997 a 2005.................................................................. 66

Tabela 12 - Participação percentual dos resíduos depositados no aterro por 

município no ano 2005.................................................................... 68

 

 

 



 

 

 ix

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Participação da destinação final dos resíduos por estratos 

populacionais.............................................................................. 21

Gráfico 2 - Produção per capita do RSU em kg/dia por estratos 

populacionais.............................................................................. 22

Gráfico 3 - Distribuição percentual dos municípios que não cobram pelos 

serviços de limpeza urbana........................................................ 24

Gráfico 4 - Distribuição por percentual do número de municípios com 

relação ao orçamento destinado aos serviços de limpeza 

urbana........................................................................................ 26

Gráfico 5 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos nas duas 

principais capitais brasileiras e no Brasil.................................... 38

Gráfico 6 - Participação relativa da caracterização gravimétrica de 

resíduos em diversos países...................................................... 40

Gráfico 7 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

no município de Curitiba no ano de 1993................................... 41

Gráfico 8 - Distribuição de carrinheiros por regional.................................... 53

Gráfico 9 - Distribuição de carrinheiros por categoria.................................. 54

Gráfico 10 - Evolução populacional dos municípios que depositam resíduos 

no aterro da cachimba................................................................ 65

Gráfico 11 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Curitiba............................. 73

Gráfico 12 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Araucária.......................... 78

Gráfico 13 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Campo Largo.................... 80

Gráfico 14 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Colombo........................... 82



 

 

 x

Gráfico 15 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Pinhais.............................. 84

Gráfico 16 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do  

resíduo por estação do ano do município de São José dos 

Pinhais........................................................................................ 86

 

 

 

 

 



 

 

 xi

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Foto de Luiz Celso, ano 2004. Terraplenagem e compactação 

de solo em aterro.......................................................................... 8

Figura 2 - Foto de Luiz Celso, ano 2004. Impermeabilização do solo com 

manta PEAD ou PVC em aterro sanitário..................................... 9

Figura 3 - Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Vista panorâmica da 

drenagem de percolados (chorume)............................................. 10

Figura 4 - Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Drenagem de percolados 

(chorume)..................................................................................... 10

Figura 5 - Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Sistema de drenagem 

vertical de gás............................................................................... 11

Figura 6 - Fonte: CONSILIU, ano 2005. Esquema do sistema de drenagem 

vertical de gás............................................................. 12

Figura 7 - Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Flare individual de queima 

de gás........................................................................................... 12

Figura 8 - Foto de Romero Tavares, ano 2005. Queima do gás em flare 

individual....................................................................................... 13

Figura 9 - Foto Mauricio S. Bisordi, ano 1988. Descarga dos resíduos a 

céu aberto (lixão).......................................................................... 15

Figura 10 - Esquema representativo de uma câmara de combustão............. 33

Figura 11 - Foto de Romero Coelho Tavares, ano 2005. Veiculo utilizado 

para coleta do LQNL..................................................................... 47

Figura 12 - Foto: Alfredo Holzmann. Ano 2006. Esteira de seleção de 

material reciclável......................................................................... 48

Figura 13 - Foto: Alfredo Holzmann. Ano 2006. Baia de separação de vidros 

e material recicláveis enfardados no depósito da unidade. 49

Figura 14 - Foto: CAVO 2005.  Carrinheiro..................................................... 51

Figura 15 - Municípios que utilizam o aterro sanitário da Cachimba............... 56



 

 

 xii

Figura 16 - Esquema para amostragem de resíduos: adaptado do manual 

CEMPRE/IPT 2000....................................................................... 59

Figura 17 - Formulário para caracterização dos componentes físicos do 

resíduo sólido adaptado da apostila CETESB – 

Superintendência de estudos de resíduos sólidos 1982.............. 60

Figura 18 - Mapa da região metropolitana de Curitiba (PMC 2006)................ 63

 

 

 



 

 

 xiii

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos em diversas 

cidades    brasileiras..................................................................... 37

Quadro 2 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos nas duas 

principais capitais brasileiras e a media do Brasil......................... 38

Quadro 3 - Caracterização dos resíduos quanto sua utilização...................... 61

Quadro 4 - Evolução populacional dos municípios que depositam resíduos 

no aterro da cachimba.................................................................. 64

Quadro 5 - Evolução da produção de resíduos sólidos urbanos dos 

municípios integrantes do sistema................................................ 67

Quadro 6 - Análise da evolução dos indicadores ambientais do município 

de Curitiba.................................................................................... 69

Quadro 7 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Curitiba............................... 72

Quadro 8 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Araucária............................ 77

Quadro 9 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Campo Largo...................... 79

Quadro 10 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Colombo............................. 81

Quadro 11 - Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo 

por estação do ano do município de Pinhais................................ 83

Quadro 12 - Participação relativa da caracterização de resíduos por estação 

do ano do município de São José dos Pinhais............................. 85

Quadro 13 - Resumo caracterização gravimétrica dos resíduos urbanos por 

cidade........................................................................................... 88



 

 

 xiv

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais 

AC - Antes de Cristo 

CEMPRE  - Compromisso Empresarial para Reciclagem 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CF - Constituição Federal  

EPS - Poliestireno Expandido 

EVA - Etileno Vinil Acetato 

FNS - Fundação Nacional de Saúde 

GWP - Global Warming Potential 

GDL - Gás do Lixo 

GLP - Gás Liquefeito de Petroleo 

Hab - Habitantes 

IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística   

IPCC - Instituto Pró Cidadania de Curitiba 

IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

PT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

kg - Quilograma 

km² - Quilômetro quadrado 

LQNL - Lixo Que Não é Lixo 

MALP - Meio Ambiente e Limpeza Pública 

MDIC - Ministério do Desenvolvimento Industria e Comércio 

MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 



 

 

 xv

MS - Ministério da Saúde 

MP - Ministério Público 

Mw - Mega watt  

Mwh - Mega watt hora 

PEAD - Polietileno de Alta Densidade 

PEBD - Polietileno de Baixa Densidade 

PET - Tereftalato de polietileno  

PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba  

PNSB - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

PP - Polipropileno 

PS - Poliestireno 

PVC - Cloreto de Polivinila 

RMC - Região Metropolitana de Curitiba 

RSU - Resíduo Sólido Urbano 

SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  

Tg - Teragrama ou milhões de toneladas 

UVR - Unidade de Valorização de Resíduos 



 

RESUMO 

A crescente demanda da sociedade civil pelas questões ambientais, 

evidenciando soluções para as demandas de proteção e preservação dos recursos 

naturais e a necessidade de minimização destes impactos, tem levado o setor 

público a uma gestão mais eficiente neste segmento. O presente trabalho foi 

realizado com a finalidade de avaliar a composição gravimétrica dos componentes 

presentes no resíduo sólido urbano (RSU), composto pelas parcelas de resíduos 

biodegradáveis, recicláveis e inertes, no município de Curitiba e mais 14 municípios , 

que compõem a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e que utilizam o aterro da 

Cachimba para destino final de seus resíduos. A pesquisa foi realizada no período 

de junho de 2005 á julho de 2006, observou os escassos aspectos bibliográficos 

disponíveis sobre o assunto, utilizou dados secundários da RMC e desenvolveu uma 

pesquisa de campo. Com o resultado desse trabalho foi possível confirmar o volume 

de resíduos coletados na RMC, porta a porta e seu destino, bem como, a 

composição gravimétrica dos resíduos de Curitiba e Região Metropolitana 

contribuindo com a Administração Pública Municipal no desenvolvimento e 

planejamento de suas estruturas de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

O presente trabalho também possibilitou: 

a) analisar composição física dos resíduos sólidos urbanos, encaminhados ao 

aterro sanitário, do ponto de vista de segregação na fonte e demandas 

necessárias ao planejamento operacional para coleta seletiva em operação 

no município de maior produção de resíduos; 

b) analisar o comportamento da geração dos resíduos ao longo dos anos em 

função dos incrementos de materiais e tecnologias que são incorporadas ao 

cotidiano da população; 

c) forneceu o diagnostico dos municípios integrantes da RMC com demanda de 

resíduos recicláveis que ainda são encaminhados ao aterro e sugeriu critérios 

de divulgação dos serviços prestados como forma de reduzir o 

encaminhamento de resíduos recicláveis ao aterro; 

d) demonstrar a proporção de materiais passiveis de serem segregados na 

origem e seu comportamento ao longo das estações do ano, bem como suas 

potencialidades econômicas; 
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e) revelar o potencial de materiais que se presta à incineração com recuperação 

energetica, os materiais inertes bem como os materiais possíveis de 

reciclagem. 

 

Como resultado paralelo do trabalho foi estudado o universo dos catadores 

informais que contribuem de maneira indireta para a conservação e preservação do 

meio ambiente. Ficou, contudo, comprovado que há necessidade de capacitação 

dos coletores informais de resíduo reciclável, dentro da ótica da sustentabilidade do 

tripé, dimensão ambiental, social e econômica. Finalmente, o presente trabalho 

contribuiu para a divulgação de dados atualizados e adequadamente estruturados no 

que se refere ao equacionamento do RSU no Brasil.  Frente às dificuldades na 

concretização desse trabalho conclui-se também que há necessidade de 

continuidade da pesquisa tendo em vista os vários atores envolvidos no processo, 

desde o gestor público, a sociedade civil, e as ONG’s. A continuidade da pesquisa 

confirma-se também com  a comprovação da necessidade de dados relevantes e 

atuais, tais como, as questões de consumo, aspectos econômicos, e principalmente 

a incorporação de novos materiais no cotidiano da população.  

Palavras-chave: Resíduo Sólido Urbano, Composição Gravimétrica, Aterro 

Sanitário, Gestão de Resíduos. 
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ABSTRACT 

The increasing demand from society on environmental questions, 

demonstrating solutions for the protection and preservation demands on natural 

resources and the need to minimize these impacts, has taken the public sector to a 

more efficient administration in this segment. The present paper was written having in 

mind the evaluation of the gravimetric composition of the components found in the 

urban solid waste (RSU) made up of biodegradable, recyclable and inert waste 

fragments, in the city of Curitiba and in other 14 municipal districts, which make up 

the Metropolitan Region of Curitiba (RMC), and the use of Cachimba landfill site as 

the final place for their solid waste. The research made during the period between 

June 2005 and July 2006, observed the scarce bibliographic aspects available about 

the subject, used secondary data from RMC and developed a field research. With the 

results from this work it was possible to confirm the solid waste volume collected in 

the RMC, from door to door and its final destination, as well as, the gravimetric 

composition of the solid waste in Curitiba and Metropolitan Region contributing with 

the Municipal Public Administration in the development and planning of their solid 

waste management structures.  

The present paper was also able to: 

a) analyze the physical composition of the urban solid waste, sent to the sanitary 

landfill site, from the view point of separating it in its origin and the necessary 

demands on the operational planning for the selective collection of a bigger 

production of solid waste, operating in the City; 

b) analyze the behavior of the solid waste formation along the years, regarding 

the increment of materials and technologies which are incorporated to the daily 

lives of the population; 

c) give a diagnostic of the municipal districts belonging to the RMC with 

recyclable waste demands which are still sent to the landfill site and suggest 

advertising criteria of the performed services as a way of reducing sending the 

recyclable waste to the landfill site; 

d) demonstrate the proportion of the materials which are passive of being 

separated in their origin and their behavior during the seasons of the year, as 

well as their economic potential; 
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e) show the materials’ potential which can be incinerated with energetic recovery, 

the inert materials as well as the materials that can be recycled. 

 

As a parallel result of the work, it was studied the informal collectors’ 

universe that contribute in an indirect manner for the conservation and preservation 

of the environment. However, it was verified that there is a need to capacitate the 

informal collectors of recyclable waste, within the tripod’s sustainability view, social, 

economic and environmental dimension. Finally, the present paper helped to divulge 

updated and adequately structured data, regarding the equation of the RSU in Brazil.  

Facing the difficulties in finalizing this work, it can also be concluded that there is the 

need of continuing the research, having in mind the various actors involved in the 

process, from the public manager, society, to the NGO’s. The continuing research is 

also confirmed with the acceptance of the need of relevant and updated data, such 

as, the consumer goods questions, economic aspects, and specially the 

incorporation of new materials in the daily lives of the population.  

Key-words: Urban Solid Waste, Gravimetric Composition, Sanitary Landfill 

Site, Solid Waste Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos, as civilizações buscam assegurar 

certa distância dos dejetos por elas produzidos não sendo diferente na atualidade. A 

história relata que na Grécia, no ano de 320 AC, Atenas já deliberava acerca dos 

dejetos produzidos pela população, e que os ,mesmos deveriam estar a uma 

distância segura fora dos muros da cidade. Segundo Eigenher (1999), no final da 

idade média, os governantes começaram a se preocupar com as questões de saúde 

pública. Desta forma os decretos ou as leis eram elaborados na tentativa de 

ordenamento das questões de saneamento. 

No Brasil, o Governo Central ou o Estado brasileiro, através do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), elabora as políticas públicas para o segmento 

ambiental. Nestas políticas destacam-se as melhores formas de gerenciamento  dos 

resíduos sólidos gerados tanto ao nível de cidades quanto a nível industrial. 

Entretanto estados e municípios podem legislar sobre matéria ambiental. Os dados 

divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através da 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2000, demonstram como os 

municípios brasileiros tratam deste importante segmento do saneamento básico.  

Na Constituição Federal (CF) 1988, pode-se encontrar algumas 

deliberações acerca deste assunto e a quem compete as responsabilidades, artigo 

23 e 30 da CF. Cabe aos estados e municípios legislar sobre o assunto. Na 

Constituição Federal em seu artigo 30 inciso I - “Legislar sobre assuntos de interesse 

local.”, inciso V - “Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão os serviços públicos de interesse local [...]”, artigo 23 inciso VI - “Proteger 

o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.” inciso IX - 

“Promover programa de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico.” Estes artigos constitucionais demonstram 

que a competência do gerenciamento dos resíduos sólidos de origem domiciliar e 

comercial, dependo de legislação específica, é de competência municipal. Os 

demais resíduos são de competência dos geradores, ou seja, industrial, resíduos de 

serviços de saúde, portos, aeroportos e comerciais acima do estabelecido em lei. O 

artigo 225 da CF (1988) relata que: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
 Incisos I a VI regulamentados por lei (CF 1988). 

    

Os 5.507 municípios brasileiros (PNSB, 2000) produzem 161.827 

toneladas de resíduos por dia. Esses resíduos são encaminhados para diversas 

unidades de destinação final, podendo ser em aterros sanitários, aterros controlados, 

lixões, incineração, triagem / compostagem e outros. 

Segundo a PNSB em 1.989 os municípios brasileiros que tinham 

locais de disposição ambientalmente corretas para seus resíduos, eram para apenas 

10,7% de seu lixo. Na pesquisa de 2000, estes números aumentaram para 13,8%. 

Entretanto, se for analisado em nível de municípios, o resultado não é tão favorável: 

63,6% utilizam lixões e 32,2% aterros adequados. Os avanços demonstrados na 

última pesquisa IBGE (PNSB, 2000), comparados aos resultados da pesquisa 

publicada em 1989, segundo (PNSB 2000) apresentam a tendência de consciência 

ambiental, que pode estar relacionada à atuação eficaz do Ministério Público (MP), 

como também à maior conscientização da sociedade organizada e dos poderes 

constituídos, além de uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos ambientais. 

Outro fator de indução à conscientização está na recente lei 

promulgada denominada de Lei de Crimes Ambientais, que prevê sanções aos 

gestores, que de alguma forma são negligentes, concorrendo na prática como crime 

lesivo ao meio ambiente. Na medida de sua culpabilidade serão responsabilizados 

de maneira administrativa, civil e penalmente. (Lei 9605, de 12 de fevereiro de 

1998).   

Segundo a Secretaria Nacional de Saneamento, os dados indicam 

que 26 milhões de brasileiros não são atendidos pela coleta de resíduos em seus 

domicílios, correspondendo a 19% da população brasileira (GONÇALVES, 2005). 

Locais com infra-estrutura viária precária também não são atendidos 

satisfatoriamente por estes serviços, mesmo situando-se em municípios de grande e 

médio porte. 

Muito se tem discutido a respeito da necessidade em se fazer 

arranjos, de maneira que vários municípios se organizem e formem consórcios para 
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implantação de centrais de disposição final de resíduos urbanos de forma 

compartilhada.  Esta solução tem sido recomendada pelos técnicos e especialistas 

do setor (CLAUDIO, 1992), “em consonância com tendências mundiais para 

soluções regionalizadas, apoiadas na aplicação de tecnologias de ponta e no 

atendimento aos mais rigorosos padrões de conservação e proteção ambiental” 

(PAIVA, 2002). 

Os municípios que apresentam inter-relação de serviços, que podem ser 

realizados de maneira global, como rede integrada de transporte e principalmente de 

aterro metropolitano para disposição de resíduos sólidos urbanos de modo 

consorciado. O modelo de aterro metropolitano proporciona um controle ambiental 

eficaz, redução de custos, estruturas “otimizadas”, fiscalização adequada tanto a 

nível municipal quanto em nível de órgãos ambientais. Trata-se de investimentos 

bem menores quando se procura ser independente nesta empreitada, importante 

salientar que este modelo não pode interferir na autonomia de cada município 

integrante do consorcio. 

 “A referência a regiões urbanas com mais de um município não 

significa estarmos tratado apenas das regiões metropolitanas instituídas no país” 

(CF, artigo 25 parágrafo 3º. 1988). “Inúmeras outras regiões que sem merecer tal 

designação legal, nem por isso deixam de exigir um tratamento global para seus 

problemas” (CLÁUDIO, 1992), ou seja, mesmo em se tratando de regiões que não 

recebem denominação específica, também possuem seus direitos assegurados.  

O gestor, de uma maneira geral, tem a postura de que tudo é possível 

desde que seja no município do vizinho e não no seu, achando que só terá 

problemas, esquecendo de uma gama de benefícios que esta estrutura poderá 

representar para toda uma coletividade, sempre a primeira barreira a ser superada é 

a de ordem política. Além da redução dos custos de disposição para o município que 

receber esta estrutura, este terá melhorias na arrecadação de tributos, de oferta de 

empregos e outras compensações que poderão ser pleiteadas pelo município, fator 

de qualidade de vida para as áreas integrantes do sistema. Contudo ao envolver 

diferentes municípios com interesses diferentes, polêmicas acontecerão. Porém, 

projetos que forem avaliados com equilíbrio dentro de uma ótica técnica / ambiental, 

de sustentabilidade e divulgados com clareza, são projetos factíveis e de ganhos 

ambientais não mensuráveis. 
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Existem varias técnicas para a destinação dos resíduos sólidos 

urbanos, como: compostagem, incineração, aterro sanitário, aterro controlado e 

lixão, dentre as principais técnicas de disposição estão o aterro sanitário, aterro 

controlado e lixão com diferenças construtivas significativas. 

“Aterro Sanitário é uma técnica de disposição final de resíduos (lixo) 

no solo, fundamentada em critérios de engenharia (Figuras 1 e 2) e com normas 

específicas de maneira a confinar o resíduo de maneira segura em termos de 

controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública” (CEMPRE/IPT, 2000). 

A instalação de um aterro sanitário demanda a execução das 

seguintes obras: 

A) Impermeabilização de fundo: tem como objetivo minimizar os 

impactos ambientais e impedir a contaminação do lençol freático. O sistema de 

impermeabilização de fundo consiste de: Camada inicial com solo de baixa 

permeabilidade. Deve-se fazer camadas de solo com coeficiente de permeabilidade 

k<10-7 cm/s com 20 cm de altura (com controle de compactação) perfazendo um 

total de no mínimo 1 metro de altura (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Foto de Luiz Celso, ano 2004. Terraplenagem e compactação de solo em aterro. 

 

Posterior a compactação (Figura 1), são colocadas Geomembranas 

sintéticas, confeccionadas normalmente em Policloreto de Vinila (PVC) ou Polietileno 

de Alta Densidade (PEAD) têm a função de impermeabilizar o solo (Figura 2). Após 



 

 

 

9

o lançamento da manta é colocada uma camada de 50cm de argila que Tem a 

função de conferir a proteção mecânica necessária ao conjunto. 

 

 

Figura 2 – Foto de Luiz Celso, ano 2004. Impermeabilização do solo com manta PEAD ou PVC em 

aterro sanitário. 

No sistema de tratamento da base do aterro (compactação e 

impermeabilização com manta de PVC ou PEAD) deve apresentar as seguintes 

características: 

• Estanqueidade; 

• Durabilidade; 

• Resistência mecânica; 

• Resistência a intempérie; 

• Compatibilidade físico-química e biológica com os resíduos a 

serem aterrados. 

B) Sistema de Drenagem e Tratamento de Líquidos Percolados:  tem 

como objetivo coletar e conduzir o líquido percolado (chorume) para tanques de 

acumulação de onde serão enviados para tratamento adequado descritos a seguir. 

Esse sistema é constituído por drenos de material filtrante aliados a tubos de 

concreto perfurados (Figuras 3 e 4) ou tubos de PEAD. 
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Figura 3 – Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Vista panorâmica da drenagem de 

percolados (chorume). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Drenagem de percolados (chorume). 

 

Os processos para tratamento de chorume atualmente utilizados 

são: 

• Tratamento em lagoas de estabilização; 

• Tratamento físico-químico; 

• Tratamento por filtros biológicos; 
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• Tratamento em estações de tratamento de esgoto; 

• Evaporação; 

• Osmose reversa; 

• Recirculação associada a qualquer tratamento.  

C) Drenagem de Gases: (Figuras 5 e 6) têm por objetivo canalizar o 

gás produzido pela decomposição da massa de resíduos e fazer a queima deste 

biogás através de flare individual (tubo de aço colocado no final da tubulação vertical 

para queima do gás produzido pela decomposição dos resíduos) Figura 7 e 8. 

Modernamente tem-se adotado a queima de forma centralizada com objetivo de 

utilização deste biogás como fonte de geração de energia. 

 

 

 

Figura 5 – Foto de Ricardo Cortez, ano 2006.  Sistema de drenagem vertical de gás. 
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Figura 6 – Fonte: CONSILIU, ano 2005. Esquema do sistema de drenagem vertical de 

gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Foto de Ricardo Cortez, ano 2006. Flare individual de queima de gás. 
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      Figura 8 – Foto de Romero Tavares, ano 2005. Queima do gás em flare individual. 

D) Cobertura Diária do Resíduo Compactado: a cobertura diária tem 

a função de proteger a superfície das células de disposição de resíduos, 

minimizando os impactos ao meio ambiente e a saúde pública. Esta cobertura diária 

proporciona a eliminação de vetores, diminuição de percolado, redução de odores, 

impedimento da ação de catadores, tráfego de veículos e controle na saída do 

biogás. 

E) Outros Aspectos Técnicos Importantes: o sistema de 

monitoramento do aterro é de suma importância, pois o acompanhamento destes 

processos dará subsídios a realizações de alterações que se fizerem necessárias, 

evitando, ainda em estágios iniciais, qualquer impacto ambiental negativo na área do 

empreendimento. O monitoramento do aterro sanitário envolverá de modo geral 

aspectos geotécnicos e ambientais que terão suas periodicidades definidas pelo 

órgão ambiental 

O sistema de monitoramento geotécnico consiste em: 

• Controle de deslocamento horizontais e verticais; 

• Controle de trincas e fissuras; 
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• Inspeções visuais periódicas, buscando indícios de erosão, 

trincas, etc; 

• Controle da descarga de percolado através dos drenos; 

• Controle do nível de percolado através de piezômetros; 

• Controle da pressão de gás através de piezômetros vector de 

câmara dupla. 

 

O sistema de monitoramento ambiental consiste em: 

 

• Controle da qualidade das águas subterrâneas e superficiais; 

• Controle da qualidade do ar; 

• Controle da poluição do solo; 

• Controle de insetos e vetores de doenças; 

• Controle de ruídos e vibrações; 

• Controle de impactos visuais negativos. 

 

“Aterro Controlado é uma técnica de disposição de resíduos sólidos, 

sem causar danos ou riscos à saúde pública e à sua segurança, que utiliza alguns 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos urbanos no solo, 

cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de 

trabalho, minimizando os impactos ambientais” (CEMPRE/IPT, 2000).    

Esta forma de disposição produz poluição, porém localizada, 

geralmente, não dispõe de impermeabilização de base (comprometendo a qualidade 

das águas subterrâneas), nem de sistemas de tratamento do percolado ou de 

queima do biogás. 

Esse método é preferível ao lixão, entretanto é uma técnica 

condenável devido aos problemas ambientais que causa. 
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 “Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos 

(lixo), pois não contempla obras de engenharia nem para controle de poluição 

ambiental nem para manutenção da saúde pública” (CEMPRE/IPT, 2000).  

Esta forma de disposição se caracteriza pela simples descarga dos 

resíduos a céu aberto (Figura 9). Esta situação de total descontrole acarreta 

problemas à saúde pública, tais como: proliferação de vetores de doenças (moscas, 

mosquitos, baratas, ratos, etc.), poluição do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas. Esta poluição é proveniente principalmente pela produção de chorume 

(líquido percolado proveniente do processo de decomposição da matéria orgânica 

contida na massa do lixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Figura 9 – Foto Mauricio S. Bisordi, ano 1988. Descarga dos resíduos a céu aberto (lixão). 

 

A iniciativa privada tem hoje investido neste mercado, “Nos últimos 

10 anos não foram implantados aterros sanitários de porte com recursos públicos. 

Somente duas iniciativas feitas em função de concessões feitas à iniciativa privada” 

(ABRELPE, 2005). “Neste mesmo período foram implantados 18 aterros privados, 

dos quais 15 estão localizados na macro-região Sudeste (sendo 13 no estado de 

São Paulo e 2 no estado do Espírito Santo), 2 na Sul (Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina) e 1 na Nordeste (Rio Grande do Norte), recebendo em conjunto 23.140 

Toneladas de residuo/dia”. (ABRELPE, 2005). Porém, há a necessidade de uma 

política nacional de resíduos sólidos que assegure práticas seguras de disposição de 
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resíduos em substituição às práticas poluidoras, e também, de se ter em mente, os 

benefícios econômicos advindos dessa política, mais especificamente na área da 

saúde, meio ambiente e na contaminação dos mananciais de abastecimento. 

A disposição de resíduos sólidos em aterros, na ótica econômica do 

país é a solução de menor custo e a mais viável, em relação a outras tecnologias já 

empregadas em outros paises principalmente a incineração. 

 Aterros bem projetados e bem operados atendem aos padrões de 

saúde pública, sendo requisito de controle de poluição ambiental e nada impede que 

esta modalidade de destinação não esteja associada com outros processos de 

tratamento. 

 Há os mercadores de soluções, ainda com custos proibitivos, sendo 

trabalhado em outra realidade econômica e de incentivo as pesquisas. Há também 

algumas soluções que são somente protótipos em escala de laboratório. 

A caracterização gravimétrica sistemática dos resíduos sólidos 

urbanos permitirá a modernização do sistema de limpeza urbana do município, que 

poderá ser a nível metropolitano ou em soluções locais desde que bem planejadas, 

permitirá adoção de coleta de reciclável mais efetiva, conhecer o potencial 

energético do resíduo, definir potencial de mercado para reciclável, campanhas de 

redução de resíduo com conhecimento do potencial a ser trabalhado. 

 Os administradores públicos devem e podem caminhar para 

objetivos comuns. Problemas são contínuos e não apenas de uma única 

administração. 

A pesquisa realizada pelo IBGE em 2000 demonstra uma radiografia 

momentânea da limpeza urbana no Brasil, notam-se tomadas de consciência 

importante no segmento da gestão dos resíduos sólidos, revelando avanços 

importantes no setor de limpeza urbana no Brasil (PNSB, 2000). 

O resultado deste trabalho tem por objetivo fornecer parâmetros 

para as ações de planejamento deste importante segmento do saneamento básico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar os dados da composição gravimétrica dos resíduos de 

Curitiba e Região Metropolitana, no período entre junho/2005 a julho/2006, 

contribuindo com a Administração Pública Municipal no desenvolvimento e 

planejamento de suas estruturas de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

2.2. Objetivos Específicos 

• Analisar composição física dos resíduos sólidos urbanos, 

encaminhados ao aterro sanitário, do ponto de vista de segregação 

na fonte e demandas necessárias ao planejamento operacional para 

coleta seletiva em operação no município de maior produção de 

resíduos. 

• Analisar o comportamento da geração dos resíduos em função da 

sazonalidade e do incremento de materiais e tecnologias que são 

incorporadas ao cotidiano da população.  

• Diagnosticar os municípios integrantes do sistema com demanda de 

resíduos recicláveis que ainda são encaminhados ao aterro e 

estabelecer critérios de divulgação dos serviços prestados como 

forma de reduzir o encaminhamento de resíduos recicláveis ao 

aterro. 

• Demonstrar através do estudo em referência, a proporção de 

materiais passiveis de serem segregados na origem e seu 

comportamento ao longo das estações do ano, bem como suas 

potencialidades econômicas. 

• Revelar o potencial de materiais que são  passiveis de incineração, 

de materiais inertes bem como de materiais possíveis de reciclar. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

3.1. Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 

O modelo desenvolvimentista atrelado à incorporação de novos 

hábitos de consumo a partir do século XVIII, início da revolução industrial, fez com 

que a sociedade incorporasse diversos tipos de materiais em embalagens, 

principalmente nos tempos atuais; neste contexto, a sociedade moderna é 

responsável pelo alto consumo de bens, duráveis ou não, aumentando 

consideravelmente o volume e a diversidade de resíduos gerados nas áreas 

urbanas. 

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEMA (2003), dados da Organização Mundial da Saúde (2000) em 1975, as 

pessoas que viviam na zona urbana eram de 62% dos 198 milhões de habitantes da 

América Latina; em 2000 este contingente populacional chegou a 540 milhões e 

destes, 85% vivem nas cidades, junto a este processo migratório, o homem passou 

a viver então a era dos descartáveis em que a maior parte dos produtos, desde 

guardanapos de papel e latas de refrigerantes, até computadores são utilizados e 

jogados fora, com enorme rapidez. Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das 

metrópoles fez com que áreas disponíveis para dispor os resíduos, se tornassem 

escassas” (DUDAS, 2006). 

 

“Para garantir as condições de existência das futuras gerações, sem deixar 
de atender as necessidades atuais, deve haver um compromisso entre 
setores industriais e a sociedade em relação às praticas de produção e 
consumo. O ideal seria reduzir, através de uma mudança de atitude, 
evitando principalmente o desperdício, reutilizar o máximo possível e 
recuperar os materiais potencialmente recicláveis através da reciclagem, 
recuperando parte das matérias-primas nobres usadas nas embalagens e 
que são colocadas no lixo indiscriminadamente” (SEMA, 2003).  
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3.1.1. Aspectos geração, coleta e destinação final do RSU no Brasil 

 

A questão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil tem sido 

pesquisada pelo IBGE desde 1983, quando foi realizada a primeira pesquisa. A partir 

de 1989 o IBGE passou a publicá-la de maneira a fornecer uma visão atualizada e 

confiável do setor de limpeza urbana, importante segmento do saneamento básico. 

 Vários segmentos da sociedade organizada e vários segmentos do 

setor de pesquisa e conhecimento têm discutido a questão dos resíduos sólidos 

dentro de perspectivas, como saneamento básico, meio ambientes, inclusão social e 

econômica, processos de triagem e reciclagem dos materiais, e mais recentemente, 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e aproveitamento energético dos 

gases provenientes dos aterros sanitários (NAGALLI, 2005). 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000 fornece 

coletânea de dados, população urbana por estratos populacionais, número de 

municípios pesquisados, peso do resíduo coletado e produção per capita (Tabela 1), 

permitindo o conhecimento detalhado do setor de limpeza urbana no Brasil. Esta 

pesquisa fornece informações momentâneas do sistema de limpeza urbana, não 

assegurando a qualidade dos serviços, pois, a avaliação da qualidade é subjetiva 

mesmo em curto prazo. Entretanto os sistemas operacionais de tratamento  de água 

e esgoto que são estruturas fixas, permitem avaliar a qualidade na prestação dos 

serviços em comparação à limpeza urbana. 

Na Constituição Federal (1988) é prerrogativa dos municípios 

legislarem sobre assuntos de interesse local e de organização dos serviços públicos.   

Os sistemas de limpeza urbana são constituídos essencialmente de 

serviços, os quais necessitam, para sua operação, do pleno engajamento da 

administração municipal, garantindo um fluxo de recursos permanente à sua 

realização, não só recursos financeiros, mas principalmente de gestão e controle.  

As renovações contratuais e as mudanças na administração municipal, geram 

fragilidades para o segmento da limpeza de resíduos urbanos.       

        

 



 

 

 

20

Tabela 1 – Distribuição percentual da população e dados gerais sobre RSU. 

Total
Distribuição 
Percentual 

(%)

Domiciliar 
(ton/dia)

Público 
(ton/dia)

Urbano 
(ton/dia)

Domiciliar 
(kg/hab/dia)

Público  
(kg/hab/dia)

Urbano 
(kg/hab/dia)

Até 9.999 habitantes 2.644 48,0% 13.865.155   6.364,1      2.820,7      9.184,8      0,46            0,20            0,66            
de 10.000 à 19.999 hab 1.382 25,1% 19.654.601   8.316,0      3.157,1      11.473,1    0,42            0,16            0,58            
de 20.000 à 49.999 hab 957 17,4% 28.674.236   13.729,8    4.551,8      18.281,6    0,48            0,16            0,64            
de 50.000 à 99.999 hab 300 5,4% 20.836.724   11.625,2    3.082,9      14.708,1    0,56            0,15            0,71            
de 100.000 à 199.999 hab 117 2,1% 16.376.710   11.329,5    2.392,2      13.721,7    0,69            0,15            0,84            
de 200.000 à 499.999 hab 76 1,4% 23.200.154   17.986,4    3.190,9      21.177,3    0,78            0,14            0,91            
de 500.000 à 999.999 hab 18 0,3% 12.554.978   16.210,5    5.434,8      21.645,3    1,29            0,43            1,72            
Mais de 1.000.000 hab 13 0,2% 34.327.295   39.719,6    11.915,6    51.635,2    1,16            0,35            1,50            

Total 5.507 100,0% 169.489.853 125.281,1  36.546,0    161.827,1  0,74            0,22            0,95            

Municipios Lixo Produção per capita

Estratos Populacionais População

 

Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

 

Os pesquisadores do IBGE coletaram informações junto aos órgãos 

responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana e demonstraram que 

88% dos serviços de limpeza urbana são executados pelos próprios municípios 

(Prefeituras). No entanto, questionam se alguns informantes ou pesquisados não 

podem ter sido demasiadamente otimistas de modo a evitar a exposição de 

deficiências do sistema de limpeza urbana, (PNSB, 2000). 

A confiabilidade dos dados resultantes da pesquisa acima foi 

questionada pela ABRELPE (2005) que revelou, para um significativo número de 

municípios, quantidades de resíduos coletados são inferiores aos valores advindo da 

pesquisa PNSB (2000). Segundo (HENRIQUES, 2004), as prefeituras poderiam 

estar valorizando o seu segmento com intuito de obtenção de mais recurso do 

estado ou governo central. 

Contudo segundo a PNSB (2000), a destinação final do resíduo 

sólido urbano coletado no país em peso, (Gráfico 1) é bastante favorável; 47% em 

aterros sanitários, 22% em aterros controlados e apenas 31% em lixões, ou seja, 

mais de 69% de todo o lixo coletado no Brasil teria destino final adequado que é a 

destinação em aterros sanitários e/ou controlados.  

Entretanto na ótica deste trabalho de dissertação, há que se 

considerar que aterro controlado não é a maneira ambiental mais adequada de 

destinação final de resíduos, neste caso, 53% das formas de destinação não estão 
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ambientalmente adequadas que são disposição em lixões (31%) e aterro controlado 

(22%). 

 

Gráfico 1 – Participação da destinação final dos resíduos por estratos populacionais. 
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Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

A PNSB 2000 revela ainda que apenas 8,4% dos municípios 

brasileiros em número, pesam efetivamente seus resíduos. Isto representa 64,7% do 

total de resíduo pesado. O que contribui para este percentual são as grandes 

cidades e as capitais que dispõem deste equipamento de medição. Isto corresponde 

a 73,7% das cidades acima de 100.000 habitantes. A pratica de pesagem esta mais 

consolidada em municípios com população entre 500.000 a 999.999 onde todos os 

municípios têm balança (Gráfico 2). 

Verifica-se que a média de produção de resíduos sólidos urbanos 

per capita, apontados pelos municípios que possuem balança, é maior do que 

daqueles que não possuem este equipamento de medição PNSB 2000 (Gráfico 2).  

Os resíduos que não são pesados têm sua quantidade avaliada subjetivamente. 
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Gráfico 2 – Produção per capita do RSU em kg/dia por estratos populacionais. 
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Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

 

A PNSB 2000 revela que nos municípios de maior porte, ou seja, 

acima de 500.000 habitantes, o poder público com alguma freqüência contrata mais 

de uma empresa para executar serviços de limpeza urbana (coleta e destino final do 

RSU, varrição, capinação e coleta seletiva), com objetivo de estimular a 

concorrência entre mais de um fornecedor para obter menores preços (Tabela 2). A 

tendência de terceirização dos serviços de limpeza urbana se reflete em todas as 

regiões brasileiras, sendo mais acentuada nos municípios de maior porte e com 

menor intensidade nos municípios do nordeste. 
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Tabela 2 – Municípios que contratam empresas prestadoras de serviços de limpeza 

urbana. 

Estratos Populacionais Total de Municipios Municípios que 
contratam empresas

Entidades prestadoras 
de serviços de 

Limpeza Urbana e 
Coleta de Lixo

Média de empresas 
contratadas

Até 9.999 habitantes 2.644 145 2.776 1,1
de 10.000 à 19.999 hab 1.382 95 1.479 1,1
de 20.000 à 49.999 hab 957 127 1.119 1,3
de 50.000 à 99.999 hab 300 98 418 1,2
de 100.000 à 199.999 hab 117 61 198 1,3
de 200.000 à 499.999 hab 76 51 145 1,3
de 500.000 à 999.999 hab 18 15 55 2,5
Mais de 1.000.000 hab 13 12 45 2,7

Total 5.507 604 6.235 1,2  

Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

 

O administrador municipal que para fazer frente às necessidades e 

garantir recursos para pagamentos das empresas contratadas, por força da lei de 

responsabilidade fiscal, obriga a administração municipal a implantar cobrança de 

taxas específicas para cobrir os custos com os serviços de manutenção urbana 

(coleta e destino final de resíduos sólidos, capinação, varrição e coleta seletiva). 

 Nos municípios que optaram pela terceirização dos serviços 

públicos, as taxas para limpeza urbana são maiores em relação aos municípios que 

não o fizeram. O Gráfico 3 apresenta as quantidades de municípios que não cobram 

nenhum tipo de taxa específica para a cobertura destes serviços, retirando de outras 

rubricas de seus orçamentos todos os custos necessários à sua realização. 

Esta situação só se inverte na faixa de população acima de 50.000 

habitantes, e nota-se ainda, que quase todos os municípios acima de 100.000 

habitantes têm instituído uma taxa específica para limpeza urbana, 

independentemente da região onde se localiza. 
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Gráfico 3 – Distribuição percentual dos municípios que não cobram pelos serviços 

de limpeza urbana. 
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Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

 

Os serviços de limpeza urbana expressam enorme capacidade de 

geração de emprego. A Tabela 3 (PNSB 2000) demonstra o contingente de pessoas 

empregadas, sendo em numero de 317.744 empregos diretos em todo Brasil, 

considerando funcionários das prefeituras e das empresas terceirizadas. Neste 

contingente não são considerados os catadores que atuam nos lixões do Brasil em 

número de 24.340 pessoas. O setor de limpeza urbana não se mostra forte apenas 

na geração de empregos e no setor terciário de prestação de serviços, mas também 

no estímulo ao desenvolvimento e produção de equipamentos que são utilizados nos 

serviços de limpeza urbana (Tabela 4). 
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Tabela 3 – Pessoal ocupado nos serviços de limpeza urbana. 

Total Quadro Permanente Terceirizado

Norte 20.719 14.588 6.131
Nordeste 105.497 80.639 24.858
Sudeste 126.444 105.938 20.506
Sul 38.089 33.494 4.595
Centro-Oeste 26.995 21.394 5.601

Total 317.744 256.053 61.691

Pessoal ocupado nos serviços de Limpeza Urbana e/ou 
Coleta de Lixo

Grandes Regiões

 

Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

 

Tabela 4 – Veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana, por 

tipo de veículo e equipamento. 

Até 9.999 
habitantes

de 10.000 à 
19.999 hab

de 20.000 à 
49.999 hab

de 50.000 à 
99.999 hab

de 100.000 
à 199.999 

hab

de 200.000 
à 499.999 

hab

de 500.000 
à 999.999 

hab

Mais de 
1.000.000 

hab
Total

TOTAL DE MUNICÍPIOS 2.644 1.382 957 300 117 76 18 13 5.507       
Compactador 259            516              933            812            710            1.060         637            1.634         6.561         
Basculante 2.051         1.627           1.911         875            604            775            422            972            9.237         
Carroceria Fixa 708            616              808            388            241            247            185            269            3.462         
Baú 105            184              109            51              27              73              19              49              617            
Tração animal 507            641              721            418            279            129            147            1                2.843         
Carroceria Manual 8.801         10.342         11.524       5.754         2.532         5.758         1.160         4.486         50.357       
Poliguindaste 34              59                64              67              74              94              65              101            558            
Pá Carregadeira 759            606              600            265            143            156            66              109            2.704         
Pipa 226            246              294            156            92              139            30              147            1.330         
Veículo Hospitalar 115            123              181            123            98              98              40              94              872            
Roboque 709            441              456            139            41              49              32              84              1.951         
Trator 1.361         999              998            406            196            180            97              131            4.368         
Ceifadeira 637            453              675            409            308            640            273            735            4.130         
Varredeira 16              21                37              19              20              37              8                32              190            
Outros 1.281         736              889            470            181            1.491         74              964            6.086         

Estratos PopulacionaisVeículos e Equipamentos 
utilizados nos serviços de 

Limpeza Urbana e/ou Coleta 
de Lixo

 

Fonte: IBGE (PNSB, 2000) 

Os investimentos nos serviços de limpeza urbana (varrição, coleta e 

destino final de resíduos sólidos) tendem a aumentar, a partir do momento em que 

se pretende atingir a universalização dos serviços. A PNSB 2000 demonstra, 

conforme Tabela 5, o percentual do orçamento municipal destinado à limpeza 

urbana. Alguns municípios declinaram de informar percentual de recursos destinado 

à limpeza urbana.  
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Os municípios com população abaixo de 500.000 habitantes destinam em 

sua maioria 5% dos recursos orçamentários no máximo para a gestão de resíduos 

sólidos. Esta curva começa a reverter para municípios acima de 500.000 habitantes, 

onde o investimento com a limpeza urbana varia entre 5 a 10% do orçamento do 

município (Gráfico 4).    

Tabela 5 – Municípios com serviços de limpeza urbana, por percentual do 

orçamento destinado ao serviço. 

Total Até 5 % Mai de 5% 
até 10%

Mai de 10% 
até 15%

Mai de 15% 
até 20% Mais de 20%

Até 9.999 habitantes 2.644 2.619 2.237 294 43 11 8
de 10.000 à 19.999 hab 1.382 1.376 1.080 243 28 5 9
de 20.000 à 49.999 hab 957 957 693 198 28 11 9
de 50.000 à 99.999 hab 300 299 209 63 12 2 1
de 100.000 à 199.999 hab 117 117 70 37 3 2 1
de 200.000 à 499.999 hab 76 76 39 24 7 0 3
de 500.000 à 999.999 hab 18 18 6 7 2 1 0
Mais de 1.000.000 hab 13 13 4 6 0 1 0

Total 5.507 5.475 4.338 872 123 33 31

Estratos Populacionais Total de 
Municipios

Municípios com serviços de Limpeza Urbana e/ou Coleta de Lixo, 
por percentual do orçamento destinado aos serviços

 

Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

Gráfico 4 – Distribuição por percentual do número de municípios com relação ao 

orçamento destinado aos serviços de limpeza urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (PNSB, 2000).   
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TOTAL DE MUNICÍPIOS 2.644 1.382 957 300 117 76 18 13
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Os resultados da PNSB 2000, comparados aos resultados de 1989, 

revelam, inequivocamente, que houve avanços no setor de limpeza urbana no Brasil. 

Tais resultados, além de oferecerem a fotografia mais atualizada do 

setor no país, podem ajudar as prefeituras na tomada de decisão quanto às 

prioridades de investimento, à capacitação de seus técnicos, aos modelos 

institucionais a serem adotados e às fontes de financiamentos a serem buscadas. 

A evolução do setor de limpeza urbana, para melhor, é significativa, 

em função da universalização dos serviços e esta tendência parece definitivamente 

consolidada na pesquisa realizada pelo IBGE em 2000 tendo como referencia a 

pesquisa realizada em 1989 (PNSB, 2000). Pode-se prever que, em prazo curto, não 

havendo retrocesso nas decisões políticas atuais, que hoje tem a limpeza urbana 

como um setor merecedor de investimentos financeiros e em recursos humanos, a 

situação do país neste setor irá melhorar significativamente, contribuindo assim para 

melhores condições de saúde e bem estar da população.  

 

3.1.2. Reciclagem e Transformação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 1 

 

Existem, principalmente, dois conjuntos disponíveis de sistemas de 

aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e que devem ser consorciados: a 

reciclagem e a transformação desses resíduos. 

A reciclagem está relacionada ao reaproveitamento dos materiais 

com finalidades similares àquelas para as quais tinham sido originalmente 

produzidos. Como exemplo, os resíduos de papéis, plásticos, vidros e metais podem 

ser usados como matéria-prima reciclável nas próprias indústrias que os fabricaram. 

Cada material tem uma capacidade técnica de reciclagem, nunca inferior a uma vez, 

ou seja, cada produto pode ser reciclado pelo menos uma vez 

 
1 Texto fundamentado no Capítulo 2, página 95, do autor Luiz Pinguelli Rosa, da 

obra FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NO BRASIL, organizado por TOLMASQUIM, 2003.  
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Com isso tem-se um potencial de conservação de energia por 

tonelada do material mais representativo do resíduo depois da matéria orgânica que 

é o plástico e o papel, conforme apresentado Tabela 6. 

 

              Tabela 6 – Potencial de conservação de energia por tonelada reciclada. 

Material MWh/tonelada 

Papel 3,5 

Plástico 5,3 

          FONTE: TOLMASQUIM, 2003. 

 

A partir dos dados da Tabela 6, tem-se que a cada reciclagem (papel 

e plástico) conserva-se 3,5 MWh por tonelada de papel e 5,3 MWh por tonelada de 

plástico totalizando 8,6 MWh por tonelada. Caso a mesma quantidade de material 

fosse incinerada, o máximo obtido de energia seria 3,3 MWh por tonelada de 

material incinerado (ROSA, 2003).  

Portanto, com o apresentado, em função da conservação de energia 

ser maior que a geração de energia, deve ser concedida prioridade a opção de 

reciclagem, devido a seu balanço energético mais favorável que a transformação via 

combustão desses materiais. 

 A segunda rota, a transformação, diz respeito ao uso de resíduos 

para fins diferentes dos originais, como no caso da utilização da biomassa presente 

nos restos alimentares para produzir combustível ou adubo. Em ambos os casos há 

redução da quantidade de resíduos sólidos urbanos a ser depositado em aterros 

sanitários, o que amplia a vida útil dos mesmos e soluciona um dos grandes 

problemas da atualidade, a escassez de áreas para novos depósitos de Resíduo 

Sólido Urbano (RSU). 

Segundo OLIVEIRA (2002) define-se por reciclagem o ganho de 

eficiência de consumo de recursos naturais pelas indústrias, seja pela otimização 

das áreas destinadas a depósitos de resíduos ou, ainda, pela conservação de 

energia.  



 

 

 

29

Já a transformação visa obter produtos cuja competitividade pode 

ser alcançada mesmo com custos de processamento mais elevados que os 

concorrentes naturais, uma vez que seu custo de matéria-prima é negativo,  pois se 

trata de rejeito. Com isso, é evitada a demanda por áreas para destinação final e, 

conseqüentemente, a proliferação de doenças causadas pelo lixo, assim como os 

custos inerentes de despoluição. 

Apesar de ser possível contar com o benefício ao utilizar o sistema 

de separação dos RSU pós-coleta, os mesmos podem ser otimizados 

significativamente através da aplicação do sistema de coleta seletiva, com o qual os 

resíduos não chegam a ser misturado nos locais de sua produção. O êxito da coleta 

seletiva para reciclagem favorece, ainda, a transformação da biomassa presente nos 

restos alimentares, sobretudo em combustíveis. A coleta seletiva também fomenta o 

desenvolvimento comunitário, devido ao exercício de cidadania envolvido em sua 

manutenção, materializado pela atitude de segregação. 

Deve-se considerar que os materiais encontrados nos resíduos 

passíveis de (re) aproveitamento são aqueles que demandam, na sua produção, 

muitos recursos naturais, minerais ou florestais, ou ainda, grande quantidade de 

energia. Esta característica é uma das vantagens ambientais do aproveitamento 

energético, da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos urbanos. O 

aproveitamento energético dos resíduos expande a vida útil das reservas de matéria-

prima e energia, na medida em que reduz a demanda por esses recursos, tendo em 

vista que obriga a um uso mais eficiente dos mesmos. Isso pode representar ainda 

maior competitividade dos produtos nacionais, que atenderiam padrões ambientais 

internacionais cada vez mais rigorosos. 

É preciso caracterizar alternativas em função do fato de o lixo já ter 

sido disposto ou não. No primeiro caso, a rota mais indicada é a recuperação do 

biogás oriundo da decomposição da matéria orgânica, para abastecer um sistema de 

geração. Para o lixo não disposto existem alternativas capazes de reduzir 

substancialmente a quantidade de resíduos a serem encaminhados para os aterros. 

No aspecto social, a coleta seletiva mostra-se uma atividade 

extremamente atraente, uma vez que a maioria das atividades envolvidas no 

processo de coleta, reciclagem e geração de energia, demandam mão-de-obra 
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pouco qualificada (catadores, sucateiros, micro e pequenas empresas 

beneficiadoras, produtores independentes de energia, etc.). Milhares de empregos 

podem ser criados em programas de coleta seletiva, cujos custos de implantação 

serão muitas vezes menores do que os custos das atividades para a produção dos 

insumos substituídos, de acordo com o Programa Brasileiro de Reciclagem do 

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC, 1998). Além disso, a 

implementação de um amplo programa de coleta seletiva contribuiria 

consideravelmente para a diminuição do volume de resíduos sólidos, atendendo aos 

pressupostos do projeto de Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 

tramitação no Congresso Nacional. 

Os aterros sanitários em todo mundo produzem cerca de 20 a 60 

milhões de toneladas de metano por ano, como resultado direto da decomposição 

orgânica dos componentes do lixo (MUYLAERT et al., 2000). Aproximadamente dois 

terços destas emissões são oriundas de países desenvolvidos, sendo que os onze 

maiores emissores representam 70% das emissões globais. Sendo o maior emissor 

os Estados Unidos, seguidos por China, Canadá, Alemanha e Reino Unido. A 

contribuição relativa dos países em desenvolvimento está mudando rapidamente. 

Devido às tendências de crescimento populacional e urbanização, bem como às 

necessidades de crescimento econômico, estes serão responsáveis por uma parcela 

cada vez maior das emissões de metano. 

O metano é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa de origem 

antropogênica (não natural, e causada pelo homem). Como seu potencial de 

aquecimento global (GWP) é 21 vezes maior que o dióxido de carbono, a simples 

queima do metano, mesmo sem o aproveitamento do calor gerado, reduz o seu 

impacto em termos de aquecimento global. Se o CH4 for utilizado para a geração de 

energia em substituição ao combustível fóssil, esta redução de impacto será mais 

significativa. Esses benefícios podem ser comercializados no mercado internacional, 

através da comercialização dos créditos de carbono (emissões de carbono evitadas). 

Os aterros sanitários representam oportunidades de geração ou 

recuperação de energia e produção de fertilizantes orgânicos (compostagem), que 

podem ser associados a um processo de reciclagem, com ganhos econômicos e 

ambientais pela matéria-prima evitada. Além disso, os aterros apresentam uma 

oportunidade de redução das emissões de metano em vários países. Alguns países 
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como os Estados Unidos e o Reino Unido criaram programas de recuperação de 

metano que reduzirão suas emissões de metano em 50% ou mais nas próximas 

décadas e que têm um ganho econômico pelas emissões evitadas e, principalmente, 

pela recuperação ou geração de energia. 

Em relação aos países em desenvolvimento, também existe um 

potencial para expandir programas de recuperação de metano como o que foi 

elaborado parcialmente em alguns lugares como no Brasil, e para promover 

tecnologias e práticas apropriadas em regiões como a Europa Oriental, e em países 

como a Índia e a China onde limitadas recuperações de metano são normalmente 

realizadas. Estas seriam a implantação de programas de reciclagem, compostagem, 

e de aproveitamento energético do GDL. 

Baseado somente em tecnologias atualmente disponíveis, pode-se 

afirmar que é tecnicamente viável reduzir as emissões globais de metano de aterros 

sanitários a aproximadamente 50% das emissões atuais, ou seja, 10 a 25 milhões de 

toneladas por ano. A maior parte destas reduções é economicamente viável, visto 

que normalmente os depósitos de lixo estão localizados nas proximidades dos 

grandes centros urbanos, o que assegura consumo para este potencial energético. 

As porções de emissões de metano que podem ser viáveis de se recuperar foram 

estimadas em vários países, conforme na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Estimativas de redução de metano de aterros sanitários economicamente 

viáveis.   

Emissões 
Estimadas

(Tg² / ano)* Tg/ano % Tg/ano %
E.U. ** 8. - 12 4.- 6 ~50 4. - 6 ~50
U.K 1. - 3. 0,2 - 0,5 15. - 20 0,5 - 1,4 40. - 50
Brasil 0.7 - 2.2 0,2 - 0,6 25. - 30 0,2 - 0,6 25. - 30
Índia 0.2 - 0.8 0,1 - 0,2 25. - 40 0,1 - 0,4 25. - 50
Pôlonia 0,1 -0,4 0,1 ~20 0,1 - ,03 20. - 60
Outros 11. -  39 4. - 7 15. - 35 4. - 15 15. - 40
TOTAL 21. - 57 9. - 14 25. - 35 9. - 24 40. - 50

País
Reduções 

de Longo Prazo
 Reduções 

de curto Prazo

 

* Fundamentado no congresso global de emissões antoprogênicas de metano – Tg² / ano ** 
(MUYLAERT et al. 2000). 

Tg – teragrama ou milhões de toneladas. 

Fonte: TOLMASQUIM, 2003. 

 

Com relação aos impactos na emissão de gases do efeito estufa, 

cada unidade energética gerada com resíduos compensa a emissão decorrente de 

três a quinze (dependendo da rota escolhida) unidades energéticas geradas com 

gás natural em ciclo combinado. 

 

3.1.2.1. Tecnologia de incineração controlada do RSU 
 

No Brasil, atualmente, a incineração é utilizada para resolver a 

questão da disposição final dos resíduos perigosos e parte dos resíduos 

hospitalares. No entanto, essa tecnologia utilizada atualmente no país não faz o uso 

do aproveitamento energético. Seriam necessários alguns aprimoramentos 

tecnológicos para permitir esse aproveitamento de forma economicamente viável e 

ambientalmente correta. Algumas iniciativas nesse sentido estão sendo 

implementadas em Campo Grande – MS e Vitória – ES. Em países como Estados 

Unidos, Japão e a maioria dos paises europeus, a incineração já é utilizada como 

forma de destino final do lixo. 
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 A concepção moderna de incineração de lixo municipal é uma 

queima extremamente controlada e envolve tipicamente duas câmaras de 

combustão Figura 10. 

  

 

  Figura 10 - Esquema representativo de uma câmara de combustão (TOLMASQUIM,2003) 

 

A câmara primária é a receptora direta do lixo. Nesse dispositivo, a 

temperatura de operação varia tipicamente entre 500ºC e 900ºC. Em todas as 

configurações, a alimentação de oxigênio nessa câmara é sub-estequiométrica, 

evitando-se assim gradientes elevados de temperatura. Nessas condições 

controladas, evita-se a volatilização de grandes quantidades de metais presentes no 

lixo, como chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, entre outros.  

Além disso, minimiza-se a forma de óxidos nitrosos, que surgem 

apenas sob temperaturas mais elevadas. Ao final da operação, a parte sólida é 

reduzida à cerca de 4 a 8% do volume original e tem o aspecto de cinza, sendo 

material totalmente esterilizado e apto para ser enterrado ou mesmo aplicado a 

construção civil (tijolos, capeamento de estradas) 

Já a fase gasosa gerada na câmara primaria é encaminhada para a 

câmara secundária. Nesse caso, a atmosfera é altamente oxidante (excesso de 
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oxigênio) e a temperatura varia entre 1.000ºC e 1.250ºC. Os diversos gases gerados 

na câmara anterior são oxidados a CO2 e H2O. Nessa temperatura, a probabilidade 

de existência de molécula com grande número de átomos como dioxinas e furanos, 

compostos altamente nocivos aos seres humanos é praticamente zero. 

O resíduo sólido urbano brasileiro é composto por estimativas 

conservadoras, em média, por 65% de restos alimentares, 25% de papel, 5% de 

plástico, 2% de vidro, 3% de metais (IPT, 1988). Toda a parte não reciclável, ou 

seja, 65% de material orgânico, serve como combustível para incineração. 

 No entanto, ambas as câmaras necessitam de injeção de 

combustível auxiliar, que pode ser gás natural, GLP ou óleo diesel. Importante 

mencionar  que os parâmetros de projeto e construção do forno são pontos 

fundamentais para minimizar a quantidade necessária de combustível auxiliar 

injetado, muitas vezes utilizado somente para a partida do incinerador. Dependendo 

do poder calorífico do lixo, é possível que nenhum combustível seja adicionado. 

Atualmente, existem incineradores no mercado que apresentam 

grande eficiência de queima com baixo consumo de combustível e baixo teor de 

emissões. De forma conservadora, os gases que saem da segunda câmara de 

combustão, apesar da eficiência da queima, carecem ainda de um tratamento 

adicional, que em muitos casos funciona como uma precaução adicional de 

segurança. 

O tratamento desses gases envolve processos físicos e químicos, 

havendo uma grande variedade de opções de conformação e equipamentos. A 

primeira etapa consiste em resfriar os gases que saem a 1.000ºC a 1.200ºC da 

câmara secundaria. Nessa etapa, além de resfriarem-se os gases de combustão 

gera-se vapor d’água que pode ser utilizado na geração de energia elétrica, sistema 

de aquecimento ou mesmo sistema de refrigeração. 

Em seguida, os gases são neutralizados com injeção de hidróxido de 

cálcio (dry scrubber), altamente eficiente na neutralização e captura de SOx  e HCl. 

Os gases já resfriados e neutralizados passam então por um sistema de filtros (filtros 

manga) que retiram o material particulado (fuligem, sais e hidróxido de cálcio) de 

dimensões de até 0,3 mm. Em algumas conformações utilizam-se outros sistemas, 

como precipitadores eletrostáticos, lavadores venturi, ciclones, etc. 
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Finalmente, os gases passam por leito absorvente, a base de carvão 

ativado (leito fixo ou fluidizado), de alta área superficial que possui tripla ação: 

 

A) Retenção de Óxidos Nitrosos: evita-se picos de NOx, eventualmente 

formados por distúrbios na câmara secundária, inibindo que sejam 

emitidos abruptamente para a atmosfera;   

B) Retenção de Organoclorados: Ação preventiva quanto a emissão de 

dioxinas por algum problema na câmara secundária; 

C) Retenção de Metais Voláteis: material absorvente atua como uma 

“peneira molecular” retendo metais voláteis. Tanto por injeção, como 

através de um leito fixo, o material absorvente possui 

comprovadamente altíssima eficiência na retenção de metais. 

 

Tanto os filtros mangas como os leitos de carvão funcionam 

tipicamente entre 150 e 200ºC. A perda de calor ao longo do próprio tratamento de 

purificação de gases faz com que a temperatura na saída da chaminé seja inferior a 

120°C. 

Com a incineração controlada dos resíduos sólidos urbanos é 

possível com 500 toneladas diárias, abastecer uma usina termo elétrica com 

potência instalada de 16 Mega watt (Mw), o que representa um potencial energético 

de cerca de 0,7 Mega watt Hora por tonelada (Mwh/Tonelada). Dessa forma, é 

fundamental ressaltar a importância do desenvolvimento de fontes energéticas 

alternativas, sobretudo para a segurança no fornecimento de energia elétrica, na 

medida que permite a geração distribuída, contando com combustível próximo dos 

consumidores, como é o aproveitamento energético do lixo.  

As diferentes opções tecnológicas tanto as tradicionais como as 

alternativas não deve ser barreira nas tomadas de decisão para a questão dos 

resíduos sólidos. E importante estudo de viabilidade técnica e econômica  que 

contemple também os custos ambientais e de saúde publica. 

  



 

 

 

36

3.1.3. Estudos de composição gravimétrica realizada em diversas cidades brasileiras 

O (Quadro 1) CONSILIU 2002 mostra os resultados obtidos em 

estudos de composição gravimétrica em diversas cidades brasileiras. Estes estudos, 

devido a época em que se realizaram e com a entrada de novos materiais no 

cotidiano das pessoas, pode não ser mais representativo. 

Nestas pesquisas foram analisados 8 tipos de materiais sendo os 

principais: papel/papelão, plásticos, vidros e metais, demonstrando haver uma 

conformidade de materiais analisados. Em função de especificidade regional o 

município realiza o mapeamento dos materiais em função destas características.  

Em algumas cidades amostradas verifica-se que a matéria orgânica 

corresponde a uma parcela significativa do resíduo amostrado está muito acima da 

média nacional que é 52,5% de matéria orgânica (PHILIPPI JR, 2004), e em alguns 

estudos há divergência na media brasileira de matéria orgânica informada, 

necessitando de uma análise mais detalhada.  

 É importante a realização de estudos no mínimo a cada dois anos 

para a verificação da composição gravimétrica dos resíduos para ações de 

planejamento deste importante segmento do saneamento básico. 
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Quadro 1 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos em diversas cidades            

brasileiras. 

Matéria 
Orgânica

Papel 
Papelão Plastico Diversos Metais Vidros

Madeira/ 
Couro/ 

Boracha
Trapos

DEMLURB, apud 
Azevedo et al, (1988) Juiz de fora - MG 1990 68,12 14,60 10,78 3,23 1,36 1.92

Pessin et al. (1991) Caxias do Sul - RS 1991 53,4 21,00 8,90 1,00 5,40 2,60 1,10 6,60

Andrade (1992) Manaus - AM 1992 58,69 18,94 8,90 1,24 4,31 2,18 3,46 2,56

Baptista (1993) Vitoria - ES 1993 63,43 11,67 6,86 9,57 2,79 1,77

Daltro et al. (1994) Aracaju -SE 1994 67,70 15,13 8,86 0,32 3,00 1,45 0,81 3,62

Cintra (1995) Bairro cidade nova 
BH - MG 1995 67,06 14,81 7,10 0,78 3,46 3,66 1,44 1,69

Pessin e silva. (1991) Caxias do Sul - RS 1995 58,80 8,00 6,60 16,30 2,90 1,30 1,50 4,60

Azevedo et al. (1998) Juiz de fora - MG 1992 69,36 8,75 7,18 7,82 2,48 2,63 0,18 1,61

Mercedes (1998) Belo Horizonte - 
MG 1996 67,51 11,41 11,71 0,83 2,64 2,50 1,06 2,27

Filho et ai. (1998) Cabedelo - PB 1997 66,40 6,60 6,80 15,80 1,30 1,40 0,70 1,00

Costa (1998) Porto Alegre - RS 1997 52,50 16,10 11,10 11,60 2,60 2,50 0,80 2,70

Oliveira et al.(1998) Botucatu - SP 1997 74,11 8,43 8,37 1,35 3,85 1,99 1,84

Orth e mota (1998) São Paulo -SP 1997 49,50 18,80 22,90 0,20 2,80 1,50 1,90 2,40

( em % )

Referência Municipio Ano

 

Fonte: (CONSILIU, 2005). 

 

Nas pesquisas realizadas pela COMLURB 2006 e LIMPURB 2000 

(PHILIPPI JR, 2004), no Quadro 2 e Gráfico 5. Verifica-se que a composição 

gravimétrica é mais detalhada no município do Rio de Janeiro em comparação ao 

município de São Paulo e principalmente se comparado com a média brasileira. 
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Quadro 2 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos nas duas principais 

capitais brasileiras e a media do Brasil. 

R io  d e  J a n e iro S ã o  P a u lo B ra s i l

2 0 0 5 2 0 0 0 1 9 9 9

M a té r ia  o rg â n ic a 6 0 ,7 4                   4 8 ,2 0                   5 2 ,5 0                   

P a p e l /p a p e lã o 1 3 ,5 1                   1 7 ,3 0                   2 4 ,5 0                   

P lá s t ic o 1 5 ,3 4                   1 6 ,8 0                   2 ,9 0                     

M e ta is 1 ,6 5                     2 ,6 0                     2 ,3 0                     

V id r o 3 ,2 4                     1 ,3 0                     1 ,6 0                     

M a d e i ra /C o u ro /B o r ra c h a 0 ,8 0                     2 ,0 0                     -                       

T ra p o s 1 ,5 8                     -                       -                       

In e r te 0 ,8 6                     1 ,6 0                     -                       

F o lh a 1 ,0 6                     -                       -                       

O s s o 0 ,0 4                     -                       -                       

C o c o 1 ,1 7                     -                       -                       

P a ra f in a 0 ,0 1                     -                       -                       

A lu m in io -                       0 ,7 0                     -                       

P i lh a /b a te r ia -                       0 ,1 0                     -                       

D iv e rs o s -                       9 ,3 0                     1 6 ,2 0                   

(e
m

 %
)

A n o

M u n ic íp io

 

Fonte: (COMLURB, 2006) e (PHILIPPI JR, 2004). 

Gráfico 5 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos nas duas principais 

capitais brasileiras e no Brasil. 

Fonte: (COMLURB, 2006) e (PHILIPPI JR, 2004). 
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A análise gravimétrica do município do Rio de Janeiro demonstra 

que há 33,7% de resíduo passível de reciclagem, enquanto no município de São 

Paulo o potencial é de 40%. São necessários estudos complementares para 

identificar qual o percentual atendido da população com a coleta de resíduos 

recicláveis. 

 A composição gravimétrica do RSU das duas maiores capitais 

brasileiras, referenciados nesta pesquisa, demonstra potencial enorme para 

reciclagem, mas é necessário saber o quanto em peso representa estas 

potencialidades, e se o mercado de reciclável tem capacidade de absorver esta 

demanda de materiais para não se ter que separar para dispô-lo em aterros.  

                         Há necessidade de aprofundamento nestas análises com objetivo de 

estabelecer uniformidade de informações e critérios de amostragem. 

         A participação relativa do resíduo em outros paises como Estados Unidos, 

Suécia e na Europa (Gráfico 6), se comparado com a média brasileira, demonstra 

que nos resíduos sólidos os materiais preponderantes são os resíduos recicláveis e 

não a matéria orgânica, podendo ser considerado um resíduo seco. 

No resíduo americano a parcela de material passível de reciclagem 

é de 64,4%, na Suécia este valor está em 48% e na Europa em 71,9%. A média 

brasileira de material passível de reciclagem é 31,3%, o que não significa que esta 

variável de materiais passiveis de reciclagem no Brasil esteja sendo tratada com 

absoluto controle e com a destinação correta. 

Quando se faz comparativos de composição gravimétrica entre 

países diferentes, há necessidade de se fazer estudo abrangente, pois vários fatores 

são preponderantes nesta avaliação: questões culturais, econômicas, 

desenvolvimento tecnológico, aspectos ambientais e outros fatores.  

Torna-se importante em um estudo futuro realizar comparativos 

dentro de uma mesma matriz e com a mesma base de dados e consolidá-los de 

maneira a proporcionar uma análise comparativa e comportamental dos materiais, e 

quais as formas de destinação.  
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Gráfico 6 – Participação relativa da caracterização gravimétrica de resíduos em 

diversos países. 
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Fonte: (EPA, 1989) e (CEMPRE/IPT, 2000). 

3.1.4. Caracterização do RSU de Curitiba no ano de 1993 

Em estudo realizado por ALBOREDA (1993), foi traçado um plano 

de coleta de dados que teria a abrangência de seis setores de coleta distribuídos de 

maneira que houvesse dois setores com predominância da classe de baixa renda, 

dois de média renda, e dois de alta renda, caracterizando assim o universo dos 

setores  pesquisado.  

Para o estudo em questão, foram definidas e separadas as parcelas 

de papelão, embalagens cartonadas (tetra pak), plástico filme, plástico duro, latas de 

aço, alumínio, vidro, matéria orgânica e rejeito. 

O resultado obtido da amostra pesquisada  encontra-se no Gráfico 7, 

estando agrupados por tipo de material, no qual a parcela de resíduo reciclável 

representa 13% do resíduo amostrado que é a somatória do vidro, plástico, metais e 

papel/papelão, sendo representativo para a época da amostragem, visto que a 

indústria estava descobrindo estes materiais como embalagem devido à 

incorporação de novas tecnologias. 

No mesmo estudo as embalagens de treta pak apresentaram traços, 

não sendo consideradas nos resultados da pesquisa.  
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Gráfico 7 – Participação relativa da caracterização gravimétrica do resíduo no 

município de Curitiba no ano de 1993.  
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 Fonte: (ALBOREDA, 1993). 

3.2. Reciclagem no Brasil 

Na última década a demanda por reciclável vem assumindo 

importância crescente na sociedade brasileira, que tem neste projeto, exercício de 

cidadania e inclusão social. 

 Dos 5.507 municípios brasileiros (Tabela 8), apenas 8,19% 

realizavam coleta seletiva até 2000, sendo que a região sul apresenta o maior 

número de cidades aderentes a esta modalidade de serviço, correspondendo a 

4,98% da média nacional. A região sul está mais desenvolvida no tocante as macro 

regiões com coleta seletiva em 274 municípios, que corresponde a 23,64% de 

cidades da macroregião sul aderentes a este programa. 

A região sudeste, que tem o parque industrial mais desenvolvido e 

também maior contingente populacional relata que apenas 8,40% dos municípios 

desta região dispõem de coleta seletiva, (140 municípios), seja ela total ou parcial, 

correspondendo a 2,54% do total dos municípios brasileiros.  
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Tabela 8 – Municípios por região com coleta seletiva. 

Macroregião Total de 
Municípios 

Municípios com 
coleta seletiva 

% 
Por 

Macroregião 

% 
Relação 
Nacional 

Norte 449  1 0,22 % 0,02 % 
Nordeste 1.787 27 1,51 % 0,49 % 

Centro-Oeste 446  9 2,02 % 0,16 % 
Sudeste 1.666 140 8,40 % 2,54 % 

Sul 1.159 274 23,64 % 4,98 % 
Brasil 5.507 451  8,19 % 

Fonte: IBGE (PNSB, 2000). 

3.3. Política de Resíduos Sólidos – Desperdício Zero para o Estado do Paraná 

Na colonização o estado do Paraná, em seus primórdios, teve seus 

recursos naturais alterados radicalmente em função da ocupação pioneira e agrícola, 

face à falta de planejamento no processo de uso e ocupação do solo, época em que 

não havia o pensamento conservacionista tão latente como nos tempos atuais.  

A política pública de abrangência ambiental possibilitará a 

recuperação e a efetiva reconstrução de novos cenários ambientais, “tendo como 

conseqüência o resgate dos diversos biomas e biotas no cenário paranaense face 

sua transição climática, geológica e geomorfologica”, (SEMA, 2003) possibilitando a 

reversão do estado de degradação dos cenários ambientais.  

O Estado, ao elencar através da SEMA, os seus programas 

ambientais, vem implantar definitivamente os alicerces do novo Paraná (SEMA, 

2003). 

O tratamento inadequado, dos resíduos sólidos nos centros urbanos, 

principalmente no que tange a disposição final, tem sido fator de degradação 

ambiental de sítios importantes, além da contaminação dos recursos hídricos, a 

níveis extremamente preocupantes. 

A grande maioria dos municípios tem carência na destinação 

adequada dos resíduos sólidos em suas várias especificidades (domiciliar, de saúde, 

industrial, da construção civil, de vegetação e perigoso domiciliar), entretanto a 

coleta e o transporte destes estão mais evoluídos. 
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De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2003), o estado do Paraná conta com 399 

municípios com uma população de 9.563.458 habitantes, sendo 1.777.374 

habitantes na área rural e 7.786.084 habitantes na área urbana. Cerca de 90,2% dos 

municípios apresentam-se com a população abaixo ou igual a 30.000 habitantes. 

A geração de resíduos sólidos urbanos no estado é de 8.000 ton/dia 

incluindo os resíduos da construção civil. Segundo a SEMA (2003) 211 municípios 

do estado já dispõem seus resíduos sólidos de maneira ambientalmente correta, ou 

seja, através de aterros sanitários. Isto corresponde a 70% dos resíduos urbanos 

gerados no estado.  

Para solucionar a questão da disposição final inadequada dos 

resíduos sólidos urbanos nos municípios paranaenses, em 1999, o estado do 

Paraná, aprovou e sancionou pioneiramente a Lei Estadual nº. 12.493 de 22/01/99 

específica para resíduos sólidos. (SEMA, 2003) 

A política pública integrada entre estado e município para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos é o pilar de sustentabilidade do 

desenvolvimento social, de saúde e bem estar físico da população, proporcionado 

pelo saneamento ambiental, Pois o tratamento inadequado de resíduos ocasiona 

proliferação de enfermidades. 

A elevada na geração de resíduos sólidos urbanos, através do 

modelo de consumo implantado pela sociedade moderna, o estado através da 

SEMA desenvolveu a política de resíduos sólidos - Programa Desperdício Zero. Que 

tem por objetivo: 

A eliminação de 100% dos lixões no estado do Paraná e a redução de 30% 
dos resíduos gerados, através da convocação de toda sociedade, 
objetivando: mudança de atitude, hábitos de consumo, combate ao 
desperdício, incentivo a reutilização, reaproveitamento dos materiais 
potencialmente recicláveis através da reciclagem. (SEMA, 2003) 

Portanto, reafirmado em documento (SEMA, 2003), um dos 

principais desafios a ser vencido na área ambiental, será o de dar a destinação 

ambientalmente correta aos resíduos sólidos urbanos gerados em todos os 

municípios do estado, bem como, a recuperação dos passivos ambientais através de 

tecnologias adequadas. 
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Dentre as técnicas apresentadas para destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos, a tecnologia mais econômica e que vem ao encontro à Legislação e 

a realidade da situação sócio-econômica dos municípios paranaenses é a forma de 

aterro sanitário, sendo esta, a técnica mais recomendada atualmente no país. 

A SEMA, frente as necessidade de gerenciamento do RSU no estado do Paraná, 

elaborou algumas ações em consonância com as políticas de RSU do estado 

conforme segue: 

• Estimular o estabelecimento de parcerias entre o Poder 

Público, setor produtivo e a sociedade civil, através de 

iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável. 

• Implementar a gestão diferenciada para resíduos domiciliares, 

comerciais, rurais, industriais, construção civil, de 

estabelecimentos de saúde, podas de arvores, e outros.  

• Estimular a destinação final adequada dos resíduos sólidos 

urbanos de forma compatível com a saúde pública e 

conservação do meio ambiente. 

• Implementar programas de educação ambiental, em especial 

os relativos a padrões sustentáveis de consumo. 

• Adotar soluções regionais no encaminhamento de alternativas 

ao acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

• Estimular a pesquisa, desenvolvimento, a apropriação, a 

adaptação, o aperfeiçoamento e o uso efetivo de tecnologias 

adequadas ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos. 

• Capacitar gestores ambientais, envolvidos em atividades 

relacionadas no gerenciamento integrado dos resíduos 

sólidos. 

• Instalar grupos de trabalhos permanentes para 

acompanhamento sistemático das ações, projetos, 

regulamentações na área de resíduos. 
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• Estimular, desenvolver e implementar programas municipais 

relativos ao gerenciamento integrado de resíduos. 

• Licenciar, fiscalizar e monitorar a destinação adequada dos 

resíduos sólidos, de acordo com as competências legais. 

• Promover a recuperação do passivo ambiental, oriundos da 

disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

• Preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle 

efetivo e pelo levantamento periódico dos descartes de 

resíduos em áreas de preservação ambiental. 

• Estimular a implantação de unidades de tratamento e 

destinação final de resíduos industriais. 

• Estimular o uso, reuso e reciclagem, com a implantação de 

usinas, visando o reaproveitamento dos resíduos inertes da 

construção civil. 

• Estimular a implantação de programas de coleta seletiva e 

reciclagem, com o incentivo a segregação integral de resíduos 

sólidos na fonte geradora. 

• Estimular ações relacionadas aos resíduos gerados nas zonas 

rurais, priorizando o destino das embalagens vazias de 

agrotóxicos e a suinocultura. 

3.4. Reciclagem do Resíduo em Curitiba 

O programa de coleta seletiva do município de Curitiba iníciou no 

ano de 1989, numa política de transformação, admitindo como premissas a condição 

de saúde nas comunidades de baixa renda e as questões ambientais, notadamente 

aos recursos naturais, e a diminuição da quantidade dos resíduos a ser aterrada e 

finalmente a inclusão social. 

O primeiro programa foi o “Projeto Compra do Lixo” que era a troca 

do resíduo orgânico por vale transporte utilizando caminhões poliguindaste. 

Atualmente este programa da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) tem outro 
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formato, onde os resíduos são trocados por produtos hortifrutigranjeiros. O segundo 

programa implantado em outubro de 1989 foi a “Coleta Seletiva de Resíduos” que é 

o programa Lixo Que Não é LIXO (LQNL), que é a coleta de reciclável porta a porta. 

 A freqüência da coleta é alternada, dependendo da característica do 

bairro, as coletas alternadas podem ser: uma vez, duas vezes e três vezes por 

semana dependendo da geração de resíduos recicláveis.   

A coleta porta a porta trata-se de um moderno sistema de 

recolhimento de resíduos, onde a credibilidade do sistema permite avanços na 

parceria ”Poder Público x Munícipe” onde o maior beneficiário é o meio ambiente. 

 O terceiro programa foi o “Cambio Verde” tem como filosofia o 

modelo do primeiro projeto, que são pontos definidos em bairros de baixo poder 

aquisitivo onde o resíduo reciclável é trocado por produtos hortifrutigranjeiros (5 Kg 

lixo reciclável por 1 Kg de alimento). Para a coleta de resíduos recicláveis Lixo Que 

Não é Lixo (LQNL) e “Cambio Verde” são utilizados caminhões baú (Figura 11). 

 A implementação destes programas tem por objetivo a redução dos 

resíduos a serem encaminhados ao aterro, melhoria da qualidade de vida das 

comunidades carentes e do movimento mundial em torno da preservação dos 

recursos naturais estimulando a cidadania e a destinação adequada dos resíduos 

recicláveis. Por serem coletados de maneira diferenciada, os materiais estão isentos 

de contaminação dos resíduos orgânicos. 
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 Figura 11 – Foto de Romero Coelho Tavares, ano 2005. Veiculo utilizado para coleta do LQNL. 

 

Algumas medidas em nível internacional foram definidas, e tem-se 

assim: a declaração de Estocolmo que em 1972 introduz na agenda política 

internacional as dimensões ambientais, que é a convergência do uso dos recursos 

naturais. Em 1987, o Relatório Brundtland (WIKIPEDIA, 2006), torna-se referência 

para elaboração de estratégias e políticas de desenvolvimentos eco-compatível, que 

é “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”. Em 1995, a 

Agenda 21 referenda “Estabelecer programas para maximizar a separação na fonte 

e o depósito com segurança dos componentes perigosos dos resíduos sólidos 

municipais”. 

Para a implementação destes programas necessita-se de decisão 

política, visão de futuro, consciência participativa da população e credibilidade do 

programa, e na etapa de divulgação uma campanha que atinja toda a população 

com atenção especial ao público infantil. 
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A Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) pertencente à 

Fundação de Assistência Social (F.A.S.), localiza-se no município de Campo Magro, 

distante 30 km do município de Curitiba. Sua construção teve como objetivo 

primeiro, a inclusão social. Mas com a implantação da coleta seletiva no município, a 

Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) recebe parte dos resíduos coletados no 

programa LQNL e Cambio Verde devido à capacidade de triagem da unidade. Partes 

dos resíduos são encaminhadas a depósitos previamente cadastrados e autorizados 

pela PMC dentro do município de Curitiba. 

Atualmente são 23 depósitos (relação anexa) cadastrados e com 

autorização para receber os resíduos excedentes que a UVR não consegue 

processar. Isto representa 58,7% da coleta seletiva (LQNL).    

Esta estrutura recebeu investimentos para capacitá-la para desafios 

futuros, hoje dispõem de esteiras móveis (Figura 12), prensas hidráulicas, silos, e 

estrutura coberta para recebimento dos resíduos, provenientes da coleta porta a 

porta realizada pelo município através de empresa contratada a realizar esta 

atividade. 

 

Figura 12 – Foto: Alfredo Holzmann. Ano 2006. Esteira de seleção de material reciclável. 

 

Os resíduos descarregados na UVR passam pela triagem onde são 

separados por grupos de material a que pertencem, objetivando melhores preços no 
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mercado de resíduo reciclável. São enfardados e estocados em locais cobertos 

(Figura 13) para manter a qualidade do material a ser vendido, quando são 

realizadas através de leilões. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 – Foto: Alfredo Holzmann. Ano 2006. Baia de separação de vidros e material recicláveis  

                    enfardados no deposito da unidade. 

 

A UVR tem sua capacidade limitada para receber todo resíduo 

coletado pelo sistema implantado de coleta porta a porta. A unidade valorização de 

resíduos de Campo Magro processou de 2002 a 2005 médias de 41,26% do total 

dos resíduos coletados pelo “LQNL e Cambio Verde”. Os rejeitos foram 22% do que 

é processado no mesmo período, e são encaminhados ao aterro sanitário 

(HOLZMANN, 2006).  

Segundo HOLZMANN (2006), os resíduos processados na UVR por 

tipo de produto para posterior venda (Tabela 9) referente ao ano de 2005 tem o 

papel/papelão como principal material reciclável, seguido do plástico, sucata ferrosa 

e vidro. 

Dados mais recentes do ano 2002 a agosto de 2006 segundo 

HOLZMANN (2006) relatam que a quantidade de árvores poupadas pelo programa 

de reciclagem da usina de valorização de resíduos com a venda de papel e papelão, 

foi de 71.419 unidades, e com reciclagem de alumínio foram de 236 toneladas do 

mineral bauxita economizado.  
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Tabela 9 – Caracterização dos resíduos processados na UVR. 

RESÍDUO 
Total de 2005 

(Kg) 
% de 2005 

PAPEL     698.601  30,3 
PAPELÃO     161.925  7,02 
TETRA PAK     100.768  4,37 
PLASTICO     572.795  24,83 
ISOPOR      10.514  0,46  
INOX           785  0,03  
ALUMINIO      10.572  0,46  
COBRE        2.331  0,10  
BATERIA           513  0,02  
PNEUS        3.111  0,13  
NÃO FERROSA      99.515  4,31  
SUC. FERROSA     232.736  10,09 
VIDRO     392.085  17,00 
SUC. TECNOLÓGICA      12.200  0,53  
OUTROS        8.602  0,37  

TOTAL  2.307.053  100,00 

     Fonte: (HOLZMANN, 2005). 

3.5. Coletores Informais de Resíduos Recicláveis – Carrinheiros 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos tem por premissa o 

conhecimento do universo que forma o cenário Sócio-Econômico-Ambiental para 

elaboração de cenários, objetivando subsidiar o planejamento e tomada de decisão 

por parte da administração pública. 

De julho a novembro de 1999, a Prefeitura Municipal de Curitiba 

(PMC) através do Departamento de Limpeza Urbana (MALP), realizou pesquisa com 

coletores informais (Tabela 10 – Gráfico 8) e donos de depósitos que, de maneira 

indireta, participam e contribuem com conservação e preservação do meio ambiente, 

desenvolvendo atividades de coleta e comercialização dos resíduos recicláveis 

produzidos no município de Curitiba. 
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Segundo ANJOS (1999), os dados foram obtidos através de 

entrevistas realizadas com os coletores informais (carrinheiros, Figura 14) sendo 

abordados durante a execução de sua atividade, e através de visitas aos depósitos 

(intermediário da indústria de reciclagem). Foram realizadas entrevistas e 

preenchimento de formulário através de agentes da Secretaria Municipal da Saúde –

Programa Ação Contra o Dengue (PEAa/FNS-MS), abrangendo 100% da área do 

município de Curitiba. 

 

 

 

Figura 14 – Foto: CAVO 2005.  Carrinheiro. 
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Tabela 10 – Síntese da pesquisa dos coletores informais. 
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Gráfico 8 – Distribuição de carrinheiros por regional.  
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Fonte: autor. 

 Após esta pesquisa, foi possível para o gestor público definir 

cenários e redirecionar os recursos empregados na coleta de resíduo reciclável 

(LQNL) porta a porta de maneira racional e equilibrada no tocante a distribuição dos 

setores e freqüência de coleta.  

No universo pesquisado (MALP, 1999), o município apresentou um 

contingente de 2.769 coletores informais (carrinheiros), deste contingente 106 são 

residentes em outro município, que não Curitiba. Deste universo pesquisado 78% 

são adultos, 15% são crianças, e 7% são idosos (Gráfico 9).  
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Gráfico 9 – Distribuição de carrinheiros por categoria.  
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Fonte: autor. 

 

O sexo masculino apresenta o maior contingente de coletores 

informais, representado por 71% e o sexo feminino com 29% deste universo. Sem 

escolaridade são 18%. 

Os coletores informais trabalham em média 5,1 dias por semana 

realizando em média 1,54 viagens / dia. A média de quilos de resíduo coletado é de 

135,06 quilos/ viagem / carrinheiro, representando 575,9 ton de resíduo reciclável 

coletado por dia. Considerando 20 dias trabalhados/mês, tem-se 11.518 ton. Isto 

representa, para o ano pesquisado (1999), a relação reciclável / RSU 37,35% de 

material passível de reciclar.     

Os coletores informais, no período pesquisado apresentaram uma 

renda média mensal de R$ 154,23/carrinheiro obtidos com a venda dos materiais 

recolhidos nas diversas regionais do município. O salário mínimo estabelecido pelo 

governo central para a época (1999) era de R$136,00. Em comparação com a renda 

média representava 1,13 salário mínimo/carrinheiro.     

Das diversas regionais pesquisadas, a que apresentou melhor renda 

média mensal foi a regional Santa Felicidade com renda de R$169,20 / carrinheiro / 
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mês. A de menor renda média mensal foi a regional do Pinheirinho com R$132,50 /  

carrinheiro / mês. 

 A melhor renda conseguida pelos carrinheiros  com os resíduos da 

regional Santa Felicidade, pode estar relacionada às questões econômicas, segundo 

dados IPPUC 2000 a renda media desta regional está em R$1.314,87, enquanto a 

regional Pinheirinho, a renda media está em R$707,30, dados que necessitariam de 

estudos mais abrangentes e detalhados.  

Em consulta ao Engº. Luiz Celso Gerente de destino final do 

Departamento de Limpeza Urbana (2006), relatou um importante dado deste 

levantamento, refere-se ao contingente de 2769 carrinheiro que na data pesquisada 

(1999) era bem superior ao contingente da empresa contratada para realização dos 

serviços de limpeza urbana do município, que inclui atividades como: coleta e 

transporte de resíduos sólidos domiciliares, varrição manual de ruas e logradouros 

públicos, coleta de resíduos recicláveis (LQNL), equipes de limpeza especial 

(roçadas) programa olho d’água (limpeza de córregos e rios).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) provenientes do município de 

Curitiba e de parte dos municípios integrantes da região metropolitana de Curitiba 

que são: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, 

Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, 

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais, foram os municípios 

objeto do presente estudo (Figura 15). 

 

Figura 15 – Municípios que utilizam o aterro sanitário da Cachimba. 
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A coleta de resíduo para amostragem foi realizada na chegada dos 

resíduos no aterro da Cachimba, após pesagem. Esta seleção foi aleatória nos 

municípios integrantes da região metropolitana que deposita seu resíduo no aterro 

da cachimba e para o município de Curitiba era definido por setores com estrato 

populacional compatível por tipos de renda (baixa, media e alta) e que a 

amostragem fosse representativa de todo o universo de coleta.    

 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Amostragem 

 

A amostragem foi realizada durante o período de julho de 2005 a 

junho de 2006, nos resíduos que tinham como destino final o aterro da Cachimba. A 

caracterização física dos resíduos foi um trabalho elaborado pela equipe técnica da 

empresa contratada pelo município para realizar a operação do aterro da cachimba e 

disponibilizada pelo MALP (Departamento de Limpeza Urbana). 

O procedimento de avaliação da amostragem da composição física 

do resíduo (quantitativa) apresentou como diretriz o método de coleta em 

consonância ao descrito no manual do CEMPRE/IPT 2000. A composição foi 

agrupada em função das estações do ano, assim sendo, verão, inverno, primavera e 

outono, onde comparativamente obteve-se uma visão holística do comportamento 

sazonal do resíduo em toda a sua essência. 

No período de 1 (um) ano foram realizadas 180 caracterizações 

gravimétricas dos resíduos sólidos urbanos de Curitiba e Região Metropolitana, com  

amostragens mensais, sempre a partir do 1º dia útil do mês. 
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4.2.2. Características físicas dos resíduos sólidos urbanos 

 

A caracterização física dos resíduos permite identificar os resíduos 

gerados pela população, pois permite conhecer todas as características percentuais 

de seus componentes e mostrar as potencialidades econômicas. 

 Conhecer a caracterização física dos resíduos permite aos gestores 

municipais simulações de cenários futuros compreendendo o sistema de gestão dos 

resíduos em toda a sua dimensão, do dimensionamento das rotas, estações de 

reciclagem, tratamento e disposição final, MDL, aterro energético, e mapeamento 

dos recicladores. 

 Diversos fatores influenciam nas características físicas do 

resíduo sólido urbano, tais como: 

• População residente urbana e rural do município (cidades 

litorâneas população flutuante); 

• Renda per capita dos diversos estratos populacionais;  

• Nível de escolaridade (taxa de alfabetização); 

• Formação cultural (hábitos e costumes); 

• Fator clima;  

• Densidade demográfica.    

4.2.3. Procedimento para coleta de amostra. 

O procedimento para amostragem da análise física (quantitativa) do 

resíduo, compõe-se das seguintes etapas: (CEMPRE/IPT, 2000). 

Descarga do resíduo do veículo coletor (caminhão compactador  ou 

outro equipamento utilizado para fazer coleta de RSU), em local devidamente 

estabelecido (local plano sobre lona ou pátio pavimentado). 

Do monte principal retiram-se 4 amostras de 100 litros cada (Figura 

16). Preferencialmente utiliza-se tambor: esta coleta deverá ser efetuada da seguinte 

maneira: 3 amostras da base da pirâmide outra amostra no topo da pirâmide 

formada pela descarga do resíduo. 
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Coletam-se os resíduos e procede-se o rompimento dos 

receptáculos e homogeneízam-se o máximo possível, os resíduos a serem 

amostrados.   

Pesar os resíduos a serem amostrados (peso líquido). 

Posteriormente coloca se os resíduos em uma mesa onde será feita 

a triagem por tipo de material, o tipo do material amostrado (papel, papelão, plástico, 

tetra pak, fraldas etc) é definido em função dos objetivos do estudo (Figura 17). 

Após a triagem por tipo de material, este deverá ser novamente 

pesado, para determinação do percentual individual constituinte da amostra total.     

 

Figura 16 – Esquema para amostragem de resíduos: adaptado do manual CEMPRE/IPT 2000. 
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Informações sobre a amostra Data: ____/____/___

Município Nº Veículo Coletor
Hora Coleta Tipo Equipamento
Nº Setor Bairro

Pesagem dos Latões

1º Latão

2º Latão

3º Latão

4º Latão

Peso específico do material amostrado: _________ t/m3 (Peso Total / 0,40)

Peso (kg)

Choveu nas últimas 24 horas?

Não

Sim

Nome do Segregador

Visto do Supervisor

Peso bruto           
kg

Tara dos Tambores 
kg

COMPONENTES FÍSICOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Plástico Filme

Componentes

Papel

Papelão 

% Peso

Plástico Duro

Metais Ferrosos

Metais não Ferrosos

Vidro

Borracha

Madeira

Trapos

Couro

Fraldas

Tetra-Pak

Outros materiais

Matéria Orgânica

Peso Total

Peso Total

Informações Adicionais

Peso líquido kg

 

Figura 17 – Formulário para caracterização dos componentes físicos do resíduo sólido adaptado da 

apostila CETESB – Superintendência de estudos de resíduos sólidos 1982. 
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4.2.4. Determinação das características do material quanto a sua utilização 

 

Após a determinação percentual dos vários componentes 

constituintes da amostra, é possível então caracterizar os materiais com potencial de 

reciclagem, combustíveis e putrescíveis, presentes no resíduo municipal destinado 

ao aterro sanitário do município (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Caracterização dos resíduos quanto sua utilização. 

COMPONENTE BIODEGRÁDAVEL RECICLÁVEL COMBUSTÍVEL 

 PAPEL       
 PAPELÃO       
 PLÁSTICO       
 METAIS       
 VIDRO       
 BORRACHA       
 MADEIRA       
 TRAPOS       
 COUROS       
 FRALDAS       
 TETRA PAK       
 OUTROS MATERIAIS       
 MAT. ORGÂNICA       
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4.3. Caracterização do Universo de Municípios que Depositam seu Resíduo no 

Aterro da Cachimba 

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, foi elevada a esta 

condição por D. Pedro II em 29 / 8 /1853, através da lei nº. 704. A cidade de Curitiba 

conta atualmente com superfície territorial de 432 km², com população estimada em 

1.757.904 hab (IBGE, 2005). Possui clima temperado e sua temperatura média 

variando em 13º a 21º. 

Curitiba é uma capital com foco no seu planejamento urbano e 

avança ao disponibilizar serviços e soluções a sua região limítrofe, soluções estas 

como o sistema integrado de transporte, hoje contando com 8 municípios 

participantes. 

 Na destinação dos resíduos sólidos, o aterro sanitário da cachimba 

recebe resíduos de Curitiba e de mais 14 municípios da região metropolitana,  além 

da importância do seu sistema de coleta de reciclável, referência nacional. 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é constituída por 26 

municípios (Figura 18). A população média da RMC é de 3.186.099 hab (IBGE 

2005), com uma área territorial de 15.622,33 km², e densidade média de 204 hab / 

km², contrapondo a densidade do município de Curitiba com 4069 hab / km² 

demonstrando sua grande urbanização. 
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Figura 18 – Mapa da região metropolitana de Curitiba (PMC 2006). 

 

O universo de municípios que utilizam o aterro da Cachimba, no 

município de Curitiba, para a deposição de seus resíduos, através de acordo entre 

as partes, é formado por 14 municípios, que são: Almirante Tamandaré, Araucária, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, 

Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara Quatro Barras e 

São José dos Pinhais. 

 Estes municípios apresentam uma população de 3.019.443 hab 

(Quadro 4; Gráfico 10), que representa 94,7% do total de habitantes da região 

metropolitana de Curitiba (IBGE, 2005). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Crescimento populacional 

 Os municípios que participam do convênio e depositam seu resíduo 

no aterro sanitário da Cachimba de 1997 a 2005 tiveram taxa de crescimento 

populacional médio de 25,57% (Quadro 4) com média mensal de crescimento para 

estes municípios de 3,2% (IBGE, 2005). A taxa média mensal brasileira de 

crescimento populacional para o decênio 1991/2000 (IBGE) foi de 1,63% para o 

Brasil e de 1,42% para a região sul. 

Quadro 4 – Evolução populacional dos municípios que depositam resíduos no aterro 

da Cachimba. 

MUNICIPIO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Almirante 
Tamandaré      75.715      77.987      80.262      88.139      92.327      95.483      98.827     105.848   109.733 

Araucária      79.516       81.902       84.292      94.137      98.118    101.106    104.284     110.956    114.648 

Campina 
Grande do Sul 

     32.605       33.584       34.563      34.558      36.426      37.769      39.256       42.376     44.103 

Campo Largo      86.036       88.618       91.203      92.713      95.192      97.045      99.023     103.176   105.474 

Campo Magro      16.997       17.507       18.018      20.364      21.375      22.151      22.960       24.657     25.596 

Colombo    162.657     170.205     177.764    183.331    191.381    197.124    203.526     216.966   224.404 

Contenda      12.752       13.106       13.460      13.248      13.494      13.662      13.857       14.267     14.494 

Curitiba 1.516.467  1.550.317  1.584.232 1.586.848 1.620.219 1.644.600 1.671.194  1.727.010 1.757.904 

Fazenda Rio 
Grande 

     46.972       48.381       49.793      63.031      67.701      70.847      74.546       82.312     86.609 

Itaperuçu      18.253       18.801       19.349      19.346      20.401      21.151      21.990       23.751     24.725 

Mandirituba      15.736       16.173       16.610      17.555      18.073      18.424      18.834       19.695     20.172 

Pinhais      92.634       95.414       98.198    102.946    106.314    108.765    111.447     117.078   120.195 

Piraquara      54.424       56.057       57.693      72.838      77.930      81.622      85.677       94.188     98.899 

Quatro Barras      14.374       14.773       15.173      16.149      16.903      17.456      18.057       19.318     20.017 

São José dos 
Pinhais 

   179.403     188.137     196.884    204.202    213.625    220.488    227.994     243.750   252.470 

Fonte: (IBGE, 2005). 
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 Gráfico 10 – Evolução populacional dos municípios que depositam resíduos no 

aterro da Cachimba.  
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Fonte: Autor. 

 

Segundo IBGE 2000, no censo populacional realizado no período 1991-
2000 foi registrado o mais significativo declínio da taxa de crescimento 
populacional. Foi registrado na região nordeste a maior taxa de 
crescimento populacional negativo (-29%). A região sudeste apresentou 
uma redução de 9,6% no ritmo de crescimento e em comportamento 
inverso às demais regiões, a região sul revelou um ganho de 2,9% no seu 
ritmo de crescimento populacional. 

 

Alguns fatores contribuíram efetivamente para o aumento da taxa de 

crescimento populacional na Região Metropolitana de Curitiba, dentre eles estão as 

indústrias automobilísticas e de autopeças implantadas na região metropolitana de 

Curitiba. Com isto observa-se a presença de contingentes migratórios atraídos por 

esta industrialização, 

Em consonância ao movimento migratório, alguns municípios 

tiveram na taxa de crescimento populacional, incrementos significativos. Avaliaremos 

municípios com população acima de 100.000 hab. 
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Tabela 11 – Participação percentual do crescimento populacional e dos resíduos 

depositados no aterro da Cachimba, por município, no período de 

1997 a 2005.   

MUNICIPIO Crescimento 
Populacional (%) 

Crescimento de 
Resíduo (%) 

Almirante Tamandaré 44,9 41,6 

Araucária 44,2 122,8 

Campo Largo 22,6 67,6 

Colombo 38 45,3 

 Curitiba 15,9 6,9 

Pinhais 29,7 12,9 

São José dos Pinhais 40,7 71,6 

Fonte: Autor. 

No período (1999 a 2005) Curitiba apresentou crescimento 

populacional de 15,9% (Quadro 6), enquanto a geração de resíduos sólidos urbanos 

cresceu 6,9% (Quadro 6). A baixa geração de resíduos nos últimos anos esta 

relacionada com ações do Departamento de Limpeza Urbana da RMC, que vem 

realizando o enquadramento de determinados geradores como, por exemplo, os 

supermercados, as lojas de departamentos, os grandes restaurantes e outros que, 

função do tipo e quantidade de resíduo, passam a ser responsáveis pela correta 

destinação dos mesmos. Dessa forma, a coleta realizada pelo sistema normal não 

recebendo esses resíduos também não os contabiliza, o que certamente vem 

influenciando no resultado da taxa de crescimento do resíduo sólido urbano do 

município.  

Uma análise comparativa entre o crescimento populacional dos 

municípios (Tabela 11) e o aumento na produção de resíduos (Tabela 11), mostra 

que municípios como Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais e Colombo 

apresentaram um crescimento na produção de resíduo muito superior ao 

crescimento populacional. Como uma avaliação preliminar é possível associar-se 
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esse fato com uma melhora nos serviços prestados pelo município, uma melhoria da 

renda familiar e aumento dos bens de consumo. 

 

Quadro 5 – Evolução da produção de resíduos sólidos urbanos dos municípios 

integrantes do sistema. 

MUNICIPIO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Almirante Tamandaré 8.011        8.229        8.957        9.665        10.453       10.905       10.356       10.694       11.344       

Araucária 7.135        13.168       14.131       15.148       15.160       15.541       14.598       15.325       15.898       

Campina Grande do Sul 2.204        2.703        2.945        3.052        3.330        3.474        3.255        3.432        3.761        

Campo Largo 8.780        10.552       11.224       11.761       12.951       13.544       13.406       13.555       14.716       

Campo Magro 239           1.270        1.735        1.670        2.133        2.350        2.385        2.157        2.346        

Colombo 18.979       19.483       20.754       23.276       25.473       26.408       25.235       26.006       27.572       

Contenda -            -            -            -            585           1.466        1.442        1.393        1.334        

Curitiba 350.411     363.232     367.150     369.933     383.720     382.368     355.930     367.045     374.653     

Fazenda Rio Grande 5.328        6.270        6.697        6.848        8.139        8.256        8.112        8.578        9.083        

Itaperuçu -            -            -            -            -            1.037        1.401        1.329        1.209        

Mandirituba 858           1.036        1.205        1.293        1.427        1.660        1.904        1.691        1.833        

Pinhais 16.394       16.803       17.707       17.537       18.111       18.195       16.861       17.319       18.512       

Piraquara 6.356        5.939        6.495        6.092        12.459       4.581        4.048        4.625        8.072        

Quatro Barras 1.800        1.959        1.901        2.163        2.570        2.588        2.475        2.365        2.573        

São José dos Pinhais 28.353       34.224       36.476       38.807       44.376       46.501       46.104       47.283       48.662        
Fonte: (MALP, 2005). 

 

5.2. Seleção dos municípios elegíveis para pesquisa 

Para a seleção dos municípios elegíveis para a pesquisa foi 

elaborado, para o ano de 2005, um estudo para verificar a significância de 

contribuição de cada um desses municípios, em toneladas/ano, ao aterro da 

Cachimba. 

A Tabela 12 apresentam as toneladas/ano que cada um dos 15 

municípios depositam no aterro sanitário, resultando como elegíveis aqueles com 

uma taxa de contribuição acima de 2,5%. Dessa forma foram selecionados os 

municípios de Curitiba, São Jose dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Araucária e Campo 

Largo, que juntos, com uma população de 2,6 milhões de habitantes, contribuíram 

em 2005 com, aproximadamente, 93% dos resíduos depositados no aterro.(IBGE, 

2005). 
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Tabela 12 – Participação percentual dos resíduos depositados no aterro por 

município no ano 2005. 

MUNICIPIO Total Referência 2005 
(Toneladas) 

 2005 
(%) 

Almirante Tamandaré        11.343,920 2,1 

Araucária        15.897,600  2,9 

Campina Grande do Sul          3.760,530  0,7 

Campo Largo        14.716,300  2,7 

Campo Magro          2.345,880  0,4 

Colombo        27.571,810  5,1 

Contenda          1.334,020  0,3 

 Curitiba      374.653,190  69,2 

Fazenda Rio Grande          9.082,710  1,7 

Itaperuçu          1.209,060  0,2 

Mandirituba          1.832,560  0,3 

Pinhais        18.511,680  3,4 

Piraquara          8.071,950  1,5 

Quatro Barras          2.573,290  0,5 

São José dos Pinhais        48.662,200  9,0 

Fonte: Autor. 

Como contribuição adicional, a caracterização física dos resíduos de 

Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Contenda, Fazenda 

Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, encontra-se 

relacionada no anexo. 

5.3. Análise da evolução dos indicadores ambientais do município de Curitiba 

Curitiba apresenta em seus indicadores um crescimento 

populacional de 15,9% (Quadro 6). Nos últimos oito anos este crescimento se deve a 

industrialização do estado, contribuído significativamente a indústria automobilística 

e autopeças, instaladas na região metropolitana do município. 
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Quadro 6 - Análise da evolução dos indicadores ambientais do município de 

Curitiba. 

 
Fonte: Autor. 

 

A taxa de crescimento dos resíduos sólidos para Curitiba, para o 

mesmo período de 8 anos, foi de 6,9%. Este incremento na produção do RSU 

quando comparados aos demais municípios da RMC foi um dos menores, Tabela 

11. Fato este que pode ser atribuído às ações desenvolvidas pelo gestor público 

envolvendo a importância do gerenciamento total de resíduos no município.  

A taxa de geração de resíduos, per capta, de Curitiba encontra-se 

em 0,58 kg/hab/dia, conforme análise da evolução dos indicadores ambientais para 

o município (Quadro 6), enquanto a média brasileira está próxima de 0,74 kg/hab/dia 

(Tabela 1). Segundo Philippi Jr (2004), na cidade de Nova York a taxa de geração de 

resíduos per capta ela é aproximadamente 3,0 kg/hab/dia, ou seja, cinco vezes 

superior à média do município de Curitiba. É importante salientar que a geração de 

resíduos está vinculada à renda familiar, em regiões com alto poder aquisitivo 

constata-se aumento da geração de resíduos. 

Nos últimos cinco anos o município de Curitiba vem realizando 

levantamento dos geradores cujos resíduos não se enquadram como resíduo 

domiciliar, tais como: supermercados, postos de gasolina e hotéis, sendo de 
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obrigatoriedade destes a destinação de seus resíduos conforme decreto 983 de 26 

de outubro de 2004. O referido decreto dispõe sobre a coleta, o transporte, o 

tratamento e a disposição final de resíduos sólidos no município de Curitiba e, 

recomenda em seu artigo 33 que os geradores que produzem resíduos em 

quantidades superiores às previstas nos incisos I a IV, do artigo 8, deverão elaborar 

e submeter à aprovação pelo órgão municipal competente seus planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS de acordo com termo de referencia 

especifico estabelecido pelo município. Com esta orientação o município objetivou  

desonerar o contribuinte sem perder o efetivo controle dos resíduos que são 

encaminhados ao aterro do município. 

No quadro 06, pode ser observada uma flutuação na taxa de 

crescimento do RSU para o município de Curitiba. Em 1998 era de 3,7%, descendo 

a 1,1% em 1999, a - 0,4% em 2002, a - 6,9% em 2003, voltando ao patamar de 

2,1% em 2005.  

Esse comportamento, entretanto, não parece estar vinculado ao 

aumento de recicláveis, pois, nesse mesmo período, é possível observar-se uma 

queda na geração desse tipo de resíduo, bem como, uma queda também na relação 

recicláveis/RSU. Tal constatação, contudo, confirma a hipótese de vinculação às 

flutuações na economia brasileira e local no período mencionado. 

Por outro lado, esse procedimento pode justificar a queda da taxa de 

RSU per capta observada no município de Curitiba, conforme quadro 6. 

A coleta de resíduos recicláveis teve o seu melhor desempenho em 

1998 com uma taxa de 4,7% em relação ao resíduo domiciliar. A partir de 1999 

apresenta um declínio contínuo chegando em 2005 com esta relação em 2% de 

reciclável em relação ao RSU (Quadro 6). 

A taxa de geração de recicláveis per capta é de 0,02 kg/hab/dia 

(Quadro 6), a menor nos últimos 9 anos. Alguns fatores são relevantes nesta 

diminuição do resíduo reciclável coletado, está novos atores, como carrinheiros, 

presença de contingentes migratórios atraídos pela industrialização do município, 

com hábitos e costumes diferentes, desconhecimento de grande parte da população 

em o que separar, falta de espaços nos apartamentos para esta separação e baixos 

investimentos em publicidade.  
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Um fato merecedor de análise mais profunda por parte do município 

e de estudos atualizados é presença constante e crescente do carrinheiro. 

Reciclador incansável e trabalhador autônomo, criador de um mercado informal, que 

se por um lado tem sua fonte de renda, por outro contribui com os deveres do 

estado na correta destinação de seus resíduos. Nesse contexto seria de grande 

importância agregar conhecimento para uma separação mais apurada, o que 

conseqüentemente agrega valor ao resíduo reciclável, hoje ainda precária no 

contingente de carrinheiros ou catadores de resíduos. É importante difundir 

informações técnicas, promover o conhecimento e preparar nossa sociedade para o 

desenvolvimento sustentável.    

Importante ressaltar que os resíduos coletados por catadores ou 

carrinheiros, com os mais variados tipos de equipamentos, kombi, pequenos 

caminhões, carroça com tração animal e carrinhos adaptados (figura 13, pág. 48)  

não são contabilizados pelo MALP.    

 

5.4   Análise física dos resíduos sólidos urbanos de acordo com a sazonalidade 

5.4.1 Análise física dos resíduos do município de Curitiba. 

 

O estudo de segregação física dos resíduos do município de Curitiba 

foi amostral no universo de bairros, tendo como premissas o perfil da população. 

Foram contemplados no estudo os Bairros Batel, Jardim Social, Santa Cândida, 

Atuba, Cajuru, Jardim das Américas, CIC, e Capão Raso. 

Após análise física dos resíduos, os dados foram agrupados pela 

semelhança das regiões/bairros que compuseram a amostra denominada município 

de Curitiba. As amostras foram avaliadas de acordo com as estações do ano 

(inverno, primavera, verão, outono) (Quadro 7 e Gráfico 11), objetivando ter uma 

visão holística da variação sazonal dos diversos componentes do resíduo de 

Curitiba. 
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Quadro 7 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Curitiba.  
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Gráfico 11 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Curitiba.  
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Com a amostragem realizada ficou evidenciado um padrão de 

consumo estável, por parte da população local, e que independe das estações do 

ano. Houve pequenas variações, por exemplo, do tetra-pak, aparecendo em maior 

volume no verão e na primavera, possivelmente relacionado com o maior consumo 

de bebidas refrigeradas. Há, também, uma variação quanto a matéria orgânica, 

aparecendo em menor volume no outono, fato que pode ser aleatório e sem causa 

definida. 

No período de amostragem foi possível verificar que ainda há 

espaço para reciclagem, considerando-se o agrupamento de bairros selecionados 

para o estudo e a média das estações do ano (Quadro 7). Na média global 

apresentam-se como destaques o plástico duro / filme (17,8%), o papel / papelão 

(16,0%) e os vidros (4,7%) (Gráfico 11), que em conjunto perfazem 38,5% de todo o 

RSU recebido no aterro do cachimba.  

Na região central, basicamente Curitiba, analisando-se os mesmos 

materiais recicláveis, encontrou-se quantidade significativa de papel / papelão que 

corresponde a 19,4% do resíduo sólido urbano. Acredita-se que esse valor acima da 

média global seja função da concentração de lojas e bancos.  

Quanto ao resíduo orgânico do municipio de Curitiba, a média global 

representa 47,9% do resíduo amostrado, sendo menor que a média nacional que é 

de 52,5%, entretanto, significativamente maior que os municípios avaliados. 

Entende-se que essa média seja função do número de trabalhadores, em sua 

maioria oriundos dos municípios vizinhos que compõem a RMC, e que por 

conseqüência, eleva a concentração de restaurantes e da matéria orgânica 

produzida nessa região. 

A modernização, a busca do conforto e o poder aquisitivo da 

população são facilmente detectados por meio da análise do resíduo produzido. Fato 

que mereceu destaque nesse estudo foi o aparecimento de novos tipos de resíduos, 

demonstrando mudança comportamental da sociedade, sendo um dos mais 

relevantes as sucatas eletrônicas.  Nesse contexto, merecem também destaque as 

fraldas descartáveis, aparecendo com percentual de 4,6% do total de resíduos 

coletado, fato não relatado em outras pesquisas.  
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A alteração no peso especifico do RSU tem sido observada e 

também reflete mudança de comportamento da sociedade quanto aos bens de 

consumo. O peso específico do RSU de São Paulo, em 1927, era 500 kg/m³. Em 

1991 foi constatada uma densidade aparente igual a 234 kg/m³. Esta mudança da 

densidade aparente é função da incorporação de materiais com peso especifico 

mais baixo, sendo o mais significativo nesse processo materiais como o plástico e o 

isopor (CONSILIU, 2005). O plástico, por exemplo, onde função do tipo de resina a 

densidade varia de 0,9 g/m3 para o polipropileno a 1,4 g/m3 para o teraftalato de 

etileno (SEMA, 2003). Para o isopor a densidade varia entre 13 kg/m3 a 25 kg/m3 

(ABRAPEX, 2007). 

O resíduo do município de Curitiba apresentou, para o período 

amostrado, julho de 2005 a junho de 2006, uma densidade de 254 kg/m³.  

Para o período amostrado, verificou-se ainda a presença de material 

passível de reciclagem na proporção de 38,5% do total de resíduos amostrados. 

Conforme dados da Usina de Valorização de Resíduos – UVR, que demonstram que 

há 22,0% de rejeito do material da coleta de resíduos recicláveis porta a porta, Lixo 

Que Não é Lixo – LQNL, processados naquela unidade. 

Ajustando-se, contudo, um percentual para os resíduos passíveis de 

reciclagem considerando-se o total de RSU que chega ao aterro e, em função da 

porcentagem de rejeito que é da ordem de 22%, encontra-se um potencial para 

reciclagem da ordem de 30%, isto equivale reciclar 9.200 toneladas de resíduos / 

mês.  

O sistema atual de coleta de resíduo reciclável tem capacidade, 

como já demonstrado no ano de 1999, em que o sistema público de coleta porta a 

porta foi de 4,5% (Quadro 06) e o sistema de coleta informal foi de 37,4 %, isto 

representa uma capacidade de 41,9% de resíduo reciclável coletado em relação ao 

resíduo urbano mensal do município de Curitiba, considerando a somatória da coleta 

formal mais a coleta informal (carrinheiros).     
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Entretanto, é necessário o envolvimento do poder público, 

comunidade e recicladores na inserção dos coletores informais no contexto da 

sociedade, baseado na dimensão social,ambiental e econômica.     

 

5.4.2. Análise física dos resíduos dos municípios de Araucária, Campo Largo, 

Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais. 

 

O estudo de segregação física dos resíduos dos municípios de 

Araucária (Quadro 8 e Gráfico 12), Campo Largo (Quadro 9 e Gráfico 13), Colombo 

(Quadro 10 e Gráfico 14), Pinhais (Quadro 11 e Gráfico 15) e São José dos Pinhais 

(Quadro 12 e Gráfico 16) foi amostral, sendo as amostras coletadas mensalmente, 

com os resíduos que chegavam ao aterro da Cachimba, sem a identificação do setor 

de coleta. As caracterizações mensais de cada município foram agrupadas de 

acordo com as estações do ano (inverno, primavera, verão, outono), como o objetivo 

de uma visão holística (Gráficos 12 à 16), isto é, do comportamento de cada 

componente do resíduo em relação as estações do ano, bem como, nos diferentes 

municípios que compõem a região metropolitana e encaminham o seu resíduo ao 

aterro da cachimba. 

Para os municípios de Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais e 

São José dos Pinhais, a média ponderada ajustada dos resíduos passíveis de 

reciclagem, que chegam ao aterro e que poderiam ser recuperados e encaminhados 

para serem processados nas indústrias, como matéria prima, está na ordem de 

34,75%. Isto equivale a reciclar 3.630, ton de resíduos / mês.  

A incorporação pela sociedade de diversos tipos de matérias no 

conforto do seu dia a dia, neste contexto foi detectada um elemento novo na 

composição física dos resíduos e apresentando um percentual significativo que são 

as fraldas descartáveis, o município de Araucária e Colombo apresentaram 

percentuais acima de 8,0 %, e São José dos Pinhais média de 7,0% não relatado em 

outras pesquisas, além da incorporação de novos materiais, demonstrando mudança 

comportamental da sociedade. 
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Quadro 8 - Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Araucária.  
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Gráfico 12 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Araucária.  
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Quadro 9 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Campo Largo.     
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Gráfico 13 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Campo Largo.  
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Quadro 10 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Colombo.  
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Gráfico 14 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Colombo.  
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Quadro 11 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Pinhais.  
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Gráfico 15 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de Pinhais.  
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Quadro 12 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de São José dos Pinhais. 
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Gráfico 16 – Participação relativa da caracterização gravimétrica dos resíduos por 

estação do ano do município de São José dos Pinhais.  
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5.5  Potencial de Materiais Incineráveis, Inertes e Recicláveis no Aterro 

Sanitário da Cachimba 

A tecnologia da incineração tem como principal atrativo a 

possibilidade de diminuir para cerca de 4% o volume do resíduo a ser destinado ao 

aterro sanitário, prolongando dessa forma a vida útil do mesmo. Além de ser um 

eficiente combustível, as cinzas dos resíduos poderão ser destinadas à incorporação 

na construção civil (TOLMASQUIM, 2003). 

Além do aspecto técnico há também o ambiental, pois aumentam as 

pressões sobre o controle das emissões, de poluentes tóxicos e do efeito estufa. 

Atualmente as tecnologias de incineração são suficientemente sofisticadas, como os 

sistemas de turbilhonamento, a secagem, a ignição e o controle de combustão. 

Vários são os processos de pré-tratamento do resíduo, antes da incineração, para 

aumentar a sua homogeneização, baixar a umidade e aumentar o poder calorífico. 

Por outro lado, aumentam os processos de controle das emissões, principalmente, 

sobre o NOx, as dioxinas e os furanos, tornando-se cada vez mais sofisticados, 

perseguindo a meta de emissão zero (HENRIQUES, 2004).  

Para a Região Metropolitana de Curitiba, aqui representada pelos 6 

municípios com maior produção de resíduos, em consonância a análise gravimétrica 

realizada, foi possível simular o processo de destruição térmica do RSU 

considerando o PCI e sua conseqüente recuperação energética. 

A composição do RSU, conforme o Quadro 13, em termos de 

matéria orgânica, considerando-se a média dos 6 municípios, é da ordem de 40,5% 

do total encaminhado ao aterro da Cachimba. Ainda conforme o Quadro 13, a 

somatória de papel, papelão, plástico em filme, plástico duro, borracha, madeira, 

trapos e fraldas, considerando-se também a média dos seis municípios, totaliza 

48,5% do RSU da Região Metropolitana de Curitiba.  

Há ainda um percentual significativo de materiais inertes, cuja 

reciclagem seria possível, por exemplo, os metais e vidros que somariam em média 

cerca de 6%. 
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Quadro 13 – Resumo da caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 

por cidade. 

Araucária
Campo 
Largo

Colombo Curitiba Pinhais
São José 

dos Pinhais

Papel 16,8 10,6 12,2 13,0 13,3 13,9 13,3

Papelão 2,8 8,3 3,8 3,0 2,9 4,3 4,2

Plástico Filme 12,3 13,4 15,4 12,1 13,4 11,9 13,1

Plástico Duro 5,6 5,3 5,9 5,7 5,7 6,3 5,8

Borracha 0,6 0,2 0,9 0,3 1,6 1,6 0,9

Madeira 0,0 0,8 0,9 1,0 0,4 0,2 0,6

Trapos 4,3 4,7 8,0 4,1 5,1 5,1 5,2

Couro 0,8 0,8 2,0 0,4 2,2 1,6 1,3

Fraldas 8,5 4,7 8,1 4,3 6,5 7,0 6,5

Matéria Orgânica 40,2 42,6 34,5 47,9 38,5 38,9 40,4

Sub-Total 92 91 92 92 90 91 91

Outros materiais 0,1 1,0 0,2 0,2 3,4 1,1 1,0

Tetra-Pak 1,5 1,5 1,6 1,5 1,8 1,5 1,6

Metais Ferrosos 2,3 3,2 3,0 1,8 2,5 2,7 2,6

Metais não Ferrosos 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4

Vidro 3,8 2,6 3,2 4,7 2,3 3,5 3,4

Sub-Total 8 9 8 8 10 9 9

Média

(e
m

 %
)

RESÍDUO
Cidade

C
om

bu
st

ív
el

N
ão

 C
om

b
us

tí
ve

l

 

Fonte: Autor. 

O quadro 13 apresenta uma composição gravimétrica média por 

município estudado. Por meio deste quadro resumo foi possível constatar que o 

município de Araucária possui, percentualmente, mais papel em seu RSU que os 

outros cinco municípios estudados. O município de Campo Largo apresentou na sua 

composição gravimétrica, uma maior percentagem de papelão. 

Em Curitiba a matéria orgânica aparece em percentagem superior 

aos outros cinco municípios estudados, seguida de Campo Largo e Araucária, dois 

municípios industriais e mais distantes de Curitiba, Conservam seus trabalhadores 

dentro do próprio município. Os municípios de São José dos Pinhais, Pinhais e 

Colombo, têm seus trabalhadores deslocados de Curitiba, o que conseqüentemente, 

aumenta a população diurna desse município acarretando em maior produção de 

matéria orgânica. 
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Os municípios de Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais têm 

características rurais e concentram ainda que pequenos rebanhos de bovinos, razão 

pela qual apresentam em seu RSU uma percentagem maior de couro. 

Os outros resíduos, plástico, metais ferrosos e não ferrosos, vidro, 

borracha, madeira, trapos e treta pak mantiveram-se em uma percentagem muito 

próxima dentro dos seis municípios estudados.   

O RSU de Curitiba e Região Metropolitana têm uma composição de 

91% de material combustível (QUADRO 13), (não foi considerado o resíduo tetra 

pak como combustível por ter em sua composição o alumínio) que em base seca, 

poderá segundo bibliografia (LEMOS, 2005) alcançar um Poder Calorífico Inferior - 

PCI da ordem de 4.000 Kcal/kg a 4.500 Kcal/Kg. Tal poder combustível foi avaliado 

para a produção de energia. 

Considerando-se que a RMC produz da ordem de 2,5 mil 

toneladas/dia de resíduos, considerando o poder calorífico inferior de 4.500 Kcal/Kg, 

a produção de eletricidade potencial seria da ordem de 521 MW. 

Evidentemente, são cálculos estimativos que deverão ser 

aprimorados considerando-se que: 

• Apenas 91% do total do RSU é passível de incineração; 

• Segundo LEMOS (2005), nas diversas operações de processamento dos 

RSU, via destruição térmica, em dispositivos auxiliares e nos sistemas de 

tratamento de efluentes, se consomem entre 50 a 70 kWh de energia por 

tonelada de RSU incinerada; 

• Em geral a eficiência de sistemas dessa natureza alcançam da ordem de 

30%, significando um potencial de geração eletricidade na ordem de 156 

MW; 

• Importante também na produção de energia é o tempo de funcionamento 

do incinerador; 

• Em regime continuo de trabalho teríamos uma geração de eletricidade na 

ordem de 6,4MW/h. 

Em termos de recuperação de energia há ainda a possibilidade, que 

deverá ser considerada em estudos dessa natureza, da produção simultânea de 
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eletricidade e calor por cogeração, que leva ao aumento da eficiência de produção 

(LEMOS, 2005). 

Por outro lado, é importante lembrar que cada material tem uma 

capacidade técnica de reciclagem, nunca inferior a uma vez, ou seja, cada produto 

pode ser reciclado pelo menos uma vez. Com isso tem-se um potencial de 

conservação de energia por tonelada de material reciclado. Como exemplos podem 

ser citados os plásticos, cujo potencial de conservação é de 5,3 MWh/tonelada, e o 

papel com um potencial de 3,5 MWh/tonelada (TOLMASQUIM, 2005). 

A partir dessa informação tem-se que a cada reciclagem de 1 

tonelada de papel e 1 tonelada de plástico, uma energia de 8,8 MWh/tonelada 

podem ser conservados. Caso a mesma quantidade de material fosse incinerada, o 

máximo obtido de energia seria de 3,3 MWh/tonelada. 

Portanto, com o apresentado deve ser concedida prioridade para a 

reciclagem, devido ao seu balanço energético mais favorável que a transformação 

via combustão. Como uma segunda rota, para aqueles materiais contaminados e/ou 

não possíveis de reciclar, a transformação via incineração. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preservação dos recursos naturais, associadas aos novos desafios 

de geração de energia e as necessidades humanas, torna imprescindível que a 

questão ambiental deva ser repensada em nível governamental e da sociedade civil, 

pois é do conhecimento que os recursos naturais são finitos. 

A disponibilização de dados pelo Departamento de Limpeza Urbana 

permitiu uma visão holística dos procedimentos e rotinas que envolvem os resíduos 

sólidos urbanos gerados no município de Curitiba e na região metropolitana (RMC). 

No período estudado (1997 à 2005) Curitiba, foi o município, que 

apresentou a menor taxa de crescimento populacional 15,9% (Tabela 11), bem como 

a menor a geração de resíduos sólidos urbanos 7,00%, em relação aos municípios 

com contribuição acima de 2,5% em relação ao resíduo depositado no aterro da 

Cachimba (Tabela 11).  

A análise comparativa entre o crescimento populacional dos 

municípios e o respectivo aumento na produção de RSU (Tabela 11), mostra que os 

municípios de Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais e Colombo 

apresentaram um crescimento na produção de resíduos muito superior ao 

crescimento populacional. Sendo esse aumento de 122,9% para Araucária, 71,6% 

para São Jose dos Pinhais, 67,1% para Campo Largo, 45,3% para Colombo; 

aumento muito superior aos outros dez municípios que apresentaram taxa de 

crescimento de resíduos na faixa entre 7% , Curitiba, a 40%, Almirante Tamandaré. 

A análise da participação percentual dos municípios, Tabela 12, 

mostra que Curitiba contribui com 69,2% das quase 2,5 mil toneladas de RSU 

depositados diariamente no aterro da Cachimba, seguida por São José dos Pinhais 

com 9% e Colombo com 5%. A menor contribuição percentual fica com o município 

de Itaperuçu com 0,2% do total de RSU depositado no aterro sanitário da Cachimba. 

Dos quatorze municípios que integram a região metropolitana de 

Curitiba, e têm o seu resíduo encaminhado ao aterro da Cachimba, objeto deste 

estudo, foram elegíveis os municípios com geração anual acima de 2,5%; 

representando 23,2% dos resíduos gerados nestes municípios, que são: Araucária, 
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Colombo, Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais, os demais municípios, 

encontram-se relacionados em anexo para possíveis estudos futuros. 

A análise da evolução dos indicadores ambientais, Quadro 06  

permitiu comprovar que a geração de resíduos orgânicos per capta para Curitiba 

vem decrescendo nos últimos oito anos e encontra-se, em 2005, na faixa de 0,584 

Kg/habitante/dia, comparando-se a índices de cidades européias.  

Nos cincos municípios analisados com geração de resíduos acima 

de 2,5%, que têm como destino final o aterro sanitário da Cachimba, 34,7% desses 

resíduos são passíveis de reciclar, o que equivale a 3.630 ton de resíduo/mês. Outro 

fator de relevância é a entrada das fraldas descartáveis como elemento significativo 

na composição do lixo, sendo que para o caso de Araucária esse componente 

representa 8,5%, Colombo 8,1% e São José dos Pinhais com 7,0%, em peso do 

total de resíduos coletado.   

No que se refere ao resíduo sólido urbano de Curitiba, que tem o 

aterro sanitário da Cachimba como destino final, na sua composição gravimétrica 

(quantitativa) foi comprovada a existência de 30% de material passível de 

reciclagem, representando, em peso, 9.200 toneladas de resíduos /mês. Esses 30% 

de material passível de reciclagem é, em sua maioria, composto por plástico, 

papel/papelão, tetra-pak, metais ferrosos e não ferrosos. 

O estudo da sazonalidade para a geração de RSU para a RMC 

comprovou, para o período avaliado, julho de 2005 a junho de 2006, que há 

pequenas variações quanto ao tipo de resíduo.  

Para Curitiba, conforme Quadro 07 e Gráfico 11, foi possível 

constatar que o RSU contém em média 52% de matéria orgânica no inverno, 48% na 

primavera, 51,5% no verão e 40% no outono. Verificou-se, conforme os quadros de 

08 a 12 e gráficos de 12 a 16, que para os outros municípios estudados a matéria 

orgânica apresenta-se da faixa de 40% a 50% no inverno, na primavera entre 30% e 

37%, no verão entre 25% a 38% e no outono na faixa entre 38% e 43%.  

Quanto aos outros materiais presentes no RSU da RMC verifica-se 

um comportamento normal, sem uma sazonalidade comprovada. Alguns resultados 

de pico aparecem para o papel e o papelão, filmes plásticos, fraldas e tetra-pak, sem 

relação direta com a estação do ano.  
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O estudo gravimétrico permitiu também a comparação, no período 

de junho de 2005 a julho de 2006, entre os municípios da RMC quanto a variação no 

tipo de resíduos. Nesse aspecto, constatou-se que Colombo, por exemplo, produziu 

mais plástico em filme e trapos, Araucária produziu mais papel e fraldas e, que por 

sua vez, Curitiba produziu mais matéria orgânica.  

O estudo gravimétrico comprovou, ainda, que o RSU da Região 

Metropolitana de Curitiba apresenta uma composição razoavelmente homogênea 

durante o ano. Mostrou ainda que há nessa matriz que compõem o RSU uma gama 

bastante significativa de materiais com alto poder calorífico como, por exemplo, o 

papel, o papelão, os diversos tipos de plásticos, as fraldas e a própria matéria 

orgânica que e da ordem de 40% em média.  

Com essa comprovação foi ainda possível avaliar o aproveitamento 

energético desse resíduo, que apresenta uma capacidade de geração de energia da 

ordem de 156 MW, considerando-se a produção de 2,5 mil toneladas dia de RSU. 

Um produto resultante da pesquisa realizada pelo Departamento de 

Limpeza Urbana em 1999 (Tabela10), originário do processo de catação pelos 

coletores informais ou carrinheiros que circulam na RMC. A produção diária de 

resíduo reciclável oriundo desse processo é da ordem de 11 mil toneladas/dia. 

Constatou-se, entretanto, a necessidade de capacitação dos 

coletores informais de resíduo reciclável (carrinheiros). Esta classe, que de certa 

forma encontra-se marginalizada pela sociedade, necessita melhor compreender o 

processo de reciclagem, executar sua coleta de forma segura, agregar valor ao seu 

reciclado mantendo-o limpo de contaminações, agregar-se em cooperativas e outros 

ensinamentos dentro da ótica da sustentabilidade, considerando-se o tripé, 

dimensão ambiental, social e econômica. 

Outro fator importante é a necessidade de monitoramento através de 

cadastramento avaliando a migração deste contingente de trabalhadores em função 

da concentração desta mão de obra e dos resíduos disponibilizados pela população. 

Também, a necessidade de implementação de usinas de valorização de resíduos 

com gestão cooperativada e, próximas ao centro de geração além de depósitos 

cadastrados que recebam resíduos tanto da coleta formal, porta a porta, como 
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também, de um processo de controle dessas coletas executadas pelos carrinheiros, 

com objetivo de contabilização e inventário. 

Com esta prática, será possível a consolidação de dados 

quantitativos dos resíduos reciclados pelos carrinheiros, bem como, dos 

procedimentos ambientais e da gestão dos resíduos sólidos de Curitiba e da RMC, 

com geração de indicadores de sustentabilidade. 

A dimensão da sustentabilidade, acima referenciada, está em 

relação direta à vontade política e a integração dos diversos segmentos da 

sociedade, contribuindo para a inserção social, emprego e renda. Possibilitaria, 

ainda, a proteção e a educação de um segmento da sociedade, sem amparo legal, e 

na maioria dos casos com baixo nível de escolaridade. 

Com relação à coleta porta a porta do resíduo reciclável (Lixo Que 

Não é Lixo – LQNL), foi possível observar, nos últimos nove anos, um declínio 

constante na taxa de crescimento, que passou de 4,7% em 1998 para 2,00% em 

2005, e que necessita de estudos mais detalhados. 

No período analisado de 1997 a 2005, a coleta seletiva do Programa 

Lixo que Não é Lixo, em que pese a excelência deste programa, recuperou 119.251 

ton de resíduos recicláveis. Os coletores informais no mesmo período, considerando 

os valores da pesquisa realizada em 1998, recuperou 1.243.944 T de resíduos 

reciclaveis, ao ajustarmos os valores coletado de resíduo reciclável em relação ao 

rejeito de 22% verificado na UVR, teremos uma economia em termos de vida útil no 

aterro de 2 anos e seis meses considerando valores de resíduos depositados no 

aterro da Tabela 12. A magnitude deste programa em relação ao meio ambiente, 

que representa uma economia direta de energia, preservação dos recursos naturais 

(solo, ar e água) e aumento da vida útil do aterro são de difícil mensuração. 

 A análise dos dados disponíveis relacionados à analise gravimétrica 

de outros paises como a Europa e Estados Unidos (EPA,1989 e 

CEMPRE/IPT, 2000), verificamos que a participação relativa dos 

recicláveis nestes paises está acima dos valores encontrados no 

presente trabalho para o resíduo de Curitiba e região metropolitana.  
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Materiais passíveis de reciclagem dados comparativos 

• Curitiba             30% 

• RMC                  35%  

• Europa               72% 

• Estados Unidos  64% 

Fica assim evidenciada a necessidade de estudos complementares 

para estabelecer as mesmas bases de estudo das composições gravimétricas dos 

resíduos para uma análise comparativa eficaz.  

 Avaliar o PCI do RSU da RMC e verificar a real possibilidade de 

produção de energia via destruição térmica; 

 Instalar, em projeto piloto, uma pequena unidade de incineração para 

estudos de otimização de queima e, principalmente, de emissões. 

A falta de informação dos tomadores de decisão com relação às 

tecnologias existentes para a questão dos resíduos sólidos é mais uma das barreiras 

de entrada. Medidas de difusão de informação sobre as tecnologias alternativas e 

disponíveis no mercado, realizando até, se possível estudos de viabilidade 

técnico/econômica, poderiam mitigar este problema. Outra barreira importante é a 

não contabilização dos custos ambientais e da saúde na análise de viabilidade 

técnico econômica das diferentes opções tecnológicas tradicionais e alternativas.   

O nosso legado às futuras gerações deverá ser um ambiente 

ecologicamente equilibrado e para tal devemos tratar os recursos naturais de modo 

sustentável, assim sendo os recursos financeiros aplicados no meio ambiente 

deverão ser considerados como investimento e não custo. 
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