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RESUMO 

A questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos tem como finalidade tratar da produção, 

segregação, coleta, transporte e disposição final destes resíduos sólidos. O presente 

trabalho pretende fazer um levantamento dos principais fatores que influenciam as 

características dos resíduos sólidos gerados no município de Campo Mourão/PR, buscando 

estudar formas adequadas para disposição final dos mesmos. Neste artigo serão 

apresentados alguns dados de fundamental importância para Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos no município de Campo Mourão/PR, onde foram coletadas informações que 

determinaram a quantidade a as características físicas dos resíduos sólidos gerados no 

município, e as características geotécnicas da área de disposição final dos mesmos, 

objetivando colaborar na busca adequada de manejo. O monitoramento do lençol freático no 

local da disposição e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos têm a finalidade de detectar 

possíveis alterações na qualidade da água devido a infiltração de chorume e gases, 

buscando minimizar e controlar os potenciais efeitos deletérios destes efluentes. A 

comparação das amostras antes e depois do sistema de tratamento do Aterro Sanitário será 

feita através de análises em dois poços, um a montante e outro a jusante da área do aterro. 

1. INTRODUÇÃO 

Entre os vários serviços necessários para a boa condução de uma cidade, está sem 

sombra de dúvida os serviços de coleta de lixo. O caso a ser estudado em Campo 

Mourão/PR tem como finalidade avaliar a gestão dos resíduos sólidos urbanos ali 

produzidos. 

O processo de avaliação através da análise de dados coletados apontará algumas 

das boas alternativas ali praticadas, e também alguns dos impactos ambientais decorrentes 

de falhas na gestão dos resíduos. Essas falhas, em alguns momentos, são resultado da falta 
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de equipamentos, ou a ausência de conhecimento dos desdobramentos que a poluição e 

contaminação dos recursos naturais ocasionadas pelo lixo podem trazer ao meio ambiente, 

e conseqüentemente à população do município e da região. 

Geralmente o contingente populacional de uma cidade ou região é atraído por um 

fenômeno histórico, físico e principalmente econômico. Aliado a esse processo, a geração 

de resíduos é inevitável para os atuais padrões de desenvolvimento e a gestão dos 

mesmos, estritamente necessária. 

São vários os tipos de resíduos que são gerados todos os dias em torno das diversas 

atividades, sejam elas domésticas, públicas, comerciais ou industriais. Hoje a humanidade 

vive o que alguns pesquisadores da área denominam de “a era dos descartáveis” que veio a 

aparecer no Brasil há poucos anos com a chegada atrasada da terceira revolução industrial 

ou tecnológica no país. Nesse sentido, se apresenta com urgência o estudo de técnicas de 

acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos produzidos por 

essa geração consumista, assim como a revisão da durabilidade dos produtos e o formato 

das embalagens, que inadequadas e volumosas como são, têm uma parcela de contribuição 

considerável nos impactos ambientais. 

 Um dos problemas que afligem os centros urbanos, mas que infelizmente passam 

desapercebidos pela população, é o destino final dos resíduos domésticos, comerciais e 

hospitalares. Em Campo Mourão a disposição final é feita em aterro sanitário, como será 

apresentado mais a frente. 

Para MONTEIRO; ZVEIBIL (2001), as ações prioritárias de qualquer modelo de 

gerenciamento integrado do lixo devem ser : 

1. Coletar os resíduos sólidos urbanos gerados, de responsabilidade da prefeitura 

2. Dar um destino final adequado para todo resíduo coletado 

3. Buscar formas de segregação e tratamento, observando os aspectos ambientais, sociais 

e econômicos 

4. Programas e campanhas voltados a sensibilização e participação da população na 

limpeza da cidade 

5. Incentivar medidas que visem diminuir a geração dos resíduos sólidos. 

 A caracterização e o diagnóstico da situação é fundamental para que se conheça o nível de 

participação do município de Campo Mourão/PR no desenvolvimento de cada atividade. 

Nesse sentido serão abordadas questões relacionadas à classificação, qualificação e 

quantificação dos resíduos sólidos, bem como o apontamento de algumas falhas existentes, 
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acompanhadas de sugestões e possíveis soluções que serão apresentadas ao final deste 

trabalho. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Campo Mourão/PR abrange uma superfície de aproximadamente 780 

km² com altitude média de 630m e posiciona-se na região Centro-Oeste (24º 02’38” S e 

52º22’40”W) no estado do Paraná (IPARDES, 1996). 

No contexto regional geomorfológico, encontra-se inserido no Terceiro Planalto 

(Maack, 1968) entre os rios Piquiri e Ivaí, apresentando em quase toda a área um relevo 

suave composto por encostas côncavas, convexas e côncavas-convexas com inclinações 

em torno de 3º a 6º . As áreas com declividades mais acentuadas do município localizam-se 

na região nordeste, com inclinações em torno de 6º a 12 º . 

Segundo SOUZA (2003) os materiais inconsolidados recobrem as rochas da 

Formação Serra Geral e da Formação Caiuá (período Cretáceo), ambas pertencentes à 

Bacia Sedimentar do Paraná. Pedologicamente ocorrem na área diferentes classes de solos 

que foram identificadas nos locais de ocorrência do basalto como Latossolos Vermelho, 

Nitossolos Vermelhos e Neossolos Litólicos; nas áreas de ocorrência do arenito, solos como 

Latossolos Vermellho e Argissolos. 

 Segundo dados do IPARDES (1996) o clima da região é do tipo Cfa, ou seja, clima 

subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas pouco freqüentes e a média 

das temperaturas dos meses mais quentes é superior a 22º C e dos meses mais frios 

inferior a 18º C, sem estação seca definida. 

As populações urbana e rural são caracterizadas por índices de crescimento 

bastante distintos. Tal fato é reflexo da migração acentuada campo-cidade. A área urbana 

conta com 75.024 habitantes apresentando uma taxa anual de crescimento igual a 0,85%. A 

área rural possui 5.158 habitantes com taxa anual de crescimento igual a menos 4,28%, 

indicando que o processo de urbanização ainda ocorre com certa intensidade no município 

(IBGE, 2000). 

 As informações, os indicadores e os fatos históricos apresentados formam um conjunto de 

dados necessários para que se possa conhecer e trabalhar a avaliação dos processos de 

gestão dos resíduos, pois os mesmos fazem parte da evolução dos municípios, mas são 

muitas vezes um grande desafio e um problema complexo, que pode ser caracterizado em 

vários níveis como o psicológico, econômico, ecológico e sócio-político (PEREIRA NETO et 

al., 1993). 
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3. ETAPAS DO PROCESSO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1 Alguns conceitos 

De acordo com MONTEIRO; ZVEIBIL(2001) no Brasil, o serviço sistemático de 

limpeza urbana foi iniciado oficialmente em 25 de novembro de 1880, na cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, então capital do Império. Nesse dia, o imperador D.Pedro II 

assinou o Decreto n.º 3.024, aprovando o contrato de “limpeza e irrigação” da cidade, que foi 

executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome 

origina-se a palavra gari, que hoje denomina-se os trabalhadores de limpeza urbana na 

maioria das cidades brasileiras.A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

através da NBR 10.004 (1987), define resíduos sólidos como: 

"resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de 

atividades da comunidade de origem: urbana, agrícola, radioativa e 

outros (perigosos e/ou tóxicos). Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d’água, 

ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, 

em face à melhor tecnologia disponível". 

LIMA (1991) define o lixo como “ todo e qualquer resíduo que resulte das atividades 

diárias do homem na sociedade”, sendo basicamente: “ sobras de alimentos, papéis, 

papelões, plásticos, trapos, couros, madeiras, latas, vidros, lamas, gases, vapores, poeiras, 

sabões, detergentes e outras substâncias descartadas pelo homem no meio ambiente”. 

Segundo IBGE (2002) estima-se que são gerados no Brasil perto de 157 mil 

toneladas de lixo comercial e domiciliar por dia – número inferior ao dos Estados Unidos 

(607 toneladas/dia), mas bem superior ao de países como a Alemanha (85 toneladas/dia) e 

a Suécia (10,4 toneladas/dia). 

Do lixo coletado, que é cerca de 154 mil toneladas, 70.3% têm como destino final 

aterros sanitários ou controlados, enquanto 30.5%, ou seja, aproximadamente 46 mil 

toneladas, vão parar nos lixões a céu aberto, sendo que uma pequena parcela vai para 

compostagem e triagem. O quadro revelado pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

em 2000 (IBGE, 2002) indica uma melhora na destinação final do lixo, pois, se em 1989 

apenas 10,7% dos municípios tratavam seus resíduos de forma adequada (em aterros 

sanitários ou controlados), em 2000 já eram 31.5%. Os municípios com menos de 20 mil 
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habitantes, que eram 4.026 em 2000, depositam os resíduos em lixões em 68.5% dos 

casos; mas são responsáveis pela coleta de apenas 12,8% do lixo coletado no país. 

 Quando os resíduos não são tratados expõe as pessoas a várias doenças (diarréia, 

amebíase, parasitoses) e contaminam o ar, o solo, as águas e os lençóis freáticos. O lixo 

pode também causar enchentes, por causa da obstrução de rios e córregos pelo material 

jogado em locais inadequados. De acordo com a mesma pesquisa, as 13 maiores cidades 

do país são responsáveis por quase 32% de todo o lixo urbano e cada brasileiro, nas 

cidades com mais de 200 mil habitantes, produz de 800 a 1.200 gramas de lixo diariamente. 

Na maioria dos municípios brasileiros, o lixo hospitalar não recebe tratamento 

específico e é misturado aos resíduos urbanos, o que coloca em risco as pessoas que vivem 

da coleta e reciclagem do lixo. 

Quanto à Natureza os resíduos são classificados pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 10.004 (1987), como: 

a) Resíduos Classe I – perigosos: apresentam risco a saúde pública ou ao meio 

ambiente, caracterizando-se por ter uma ou mais das seguintes propriedades: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 b) Resíduos Classe II – não inertes: podem apresentar propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, porém não se enquadram como 

resíduos I ou III; 

 c) Resíduos Classe III – inertes: não têm nenhum dos seus constituintes 

(inertes) solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. 

 Para que se possa compreender essa questão pontual e atual da ocupação do 

espaço já referenciado, precisa-se saber quais são os resíduos sólidos urbanos e em função 

de sua origem, como podem ser separados. Para GOMES (1989) e JARDIM et al. (1995) 

tem-se: 

a) Residencial ou doméstico: constituído de restos de alimentação, invólucros diversos, 

varreduras, folhagens, ciscos e outros materiais descartados pela população diariamente; 

b) Comercial: proveniente de diversos estabelecimentos comerciais como escritórios, lojas, 

hotéis, restaurantes, supermercados, quitandas e outros, apresentando mais ou menos os 

mesmos componentes que os resíduos sólidos domésticos, como papéis, papelão, 

plásticos, caixas e restos de lavagem; 
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c) Industrial: proveniente de diferentes áreas do setor industrial, de constituição muito 

variada, conforme as matérias-primas empregadas e o processo industrial utilizado; 

d) Resíduos de serviços de saúde ou hospitalar: constituído de resíduos das mais diferentes 

áreas dos estabelecimentos hospitalares: refeitório, cozinha, área de patogênicos, 

administração, limpeza; e resíduos provenientes de farmácias, laboratórios, de postos de 

saúde, de consultórios dentários e clínicas veterinárias; 

e) Especiais: constituído por resíduos e materiais produzidos esporadicamente como 

folhagens de limpeza de jardins, restos de podas, animais mortos, mobiliários e entulhos; 

f) Feiras, varrição e outros: proveniente de varrição regular de ruas, conservação da limpeza 

de núcleos comerciais e limpeza de feiras, constituindo-se principalmente de papéis, tocos 

de cigarros, invólucros, restos de capinas, areia, ciscos e folhas; 

g) De aeroportos, portos, terminais rodoviários e ferroviários: constituem os resíduos 

sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou podem conter germes patogênicos, trazidos aos 

portos, terminais rodoviários e aeroportos; basicamente, originam-se de materiais de higiene 

e restos de alimentação, que podem veicular doenças provenientes de outras cidades, 

estados ou países. 

3.2 Acondicionamento 

Para MONTEIRO; ZVEIBIL (2001) acondicionar os resíduos sólidos domiciliares 

significa dispor os mesmos em recipientes apropriados de maneira a facilitar sua coleta, de 

forma sanitariamente correta e compatível com o tipo e a quantidade de resíduo. Essa é 

uma questão importante pois revela o nível da participação da comunidade, a qualidade do 

serviço prestado e a forma na qual a paisagem se apresenta no ambiente trabalhado. 

 Segundo GOMES (1989) a forma de acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 

deverá levar em conta: 

a) sua natureza intrínseca; 

b) o destino a lhes ser dado; 

c) a maneira segundo a qual será feito seu recolhimento; 

d) as características do veículo a ser utilizado em seu transporte. 

Em muitas cidades ainda são usados latões sem tampa e pesados. O emprego 

desse sistema, embora traga economia aos usuários em virtude do recipiente ser retornável, 

resulta em consideráveis atrasos nos procedimentos de coleta. No município de Campo 

Mourão/PR a Lei Municipal nº 005 de 1999 estabelece que na coleta convencional os 
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resíduos devem ser acondicionados em sacos plásticos com peso máximo de 30 kg, sendo 

que em prédios e condomínios geralmente se usa o sistema de contêineres. Os recipientes 

para acondicionamento dos resíduos públicos só são observados na área central da cidade, 

onde se usa papeleira vertical de 90 litros, somando ao todo 140 unidades que estão 

distribuídas regularmente a cada 50 metros. No caso de resíduos perigosos como lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e baterias não há um sistema de acondicionamento especial. O mesmo 

acontece com os resíduos industriais. 

Conforme estabelecido pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária através da Resolução RDC n.º 33, de 2003, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, o acondicionamento 

consiste no ato de embalar corretamente os resíduos segregados, de acordo com as suas 

características, em sacos e/ou recipientes impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e 

vazamentos. O município de Campo Mourão/PR, segundo informações da Secretaria de 

Saúde local, apresenta um desempenho razoável na segregação e acondicionamento em 

suas unidades de saúde, pois existe uma preocupação por parte do órgão gestor (Prefeitura 

Municipal) e dos estabelecimentos e instituições de saúde com a segregação e o 

acondicionamento dos resíduos, mas tem-se a consciência que ainda não se adequou à 

resolução supra-citada, devido ao custo da infra-estrutura exigida e o desentendimento entre 

órgãos públicos e privados. 

3.3 Coleta e transporte 

Coletar o lixo significa recolher o lixo já acondicionado pelos imóveis residenciais, 

estabelecimentos públicos e comércio e encaminhá-lo, mediante transporte adequado, para 

tratamento, caso necessário, e disposição final. A coleta desses resíduos deve ser realizada 

a partir de um planejamento básico para que se evite problemas de saúde que o mesmo 

possa propiciar. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 12.980/93 

classifica os diferentes tipos e define as atividades de coleta em: 

a) Coleta domiciliar: coleta dos resíduos domiciliares (formado por resíduos gerados em 

residências e estabelecimentos comerciais), industriais, públicos e de prestação de serviços, 

cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente; 

b) Coleta ambulatorial: coleta regular dos resíduos produzidos nas farmácias, centros de 

saúde, laboratórios, ambulatórios, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres, 

executada por veículos apropriados; 

c) Coleta especial: coleta destinada a remover e transportar resíduos especiais não 

recolhidos pela coleta regular, em virtude de suas características próprias tais como: origem, 
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volume, peso e quantidade. Enquadram-se neste caso: móveis velhos; restos de limpeza e 

de poda de canteiros, praças e jardins; entulhos; animais mortos de pequeno, médio e 

grande porte e similares; 

d) Coleta hospitalar externa: coleta dos resíduos de serviços de saúde gerados em 

estabelecimentos hospitalares. Esta coleta é executada por veículos exclusivos, de forma a 

não ocorrerem problemas de espalhamento de resíduos e derramamento de líquidos nas 

vias públicas ou problemas de contato manual; 

e) Coleta particular: coleta de qualquer tipo de resíduo sólido urbano pela qual pessoas 

físicas ou empresas, individualmente ou em grupos limitados, executam-na ou pagam a 

terceiros; 

f) Coleta de resíduos de feiras, praias e calçadões: coleta regular dos resíduos oriundos da 

limpeza e varrição de feiras, praias e calçadões; 

g) Coleta de resíduos com riscos para saúde: coleta regular que remove resíduos 

provenientes de estabelecimentos que apresentam riscos de contaminação, tais como: 

presídios, portos, aeroportos internacionais e similares; 

h) Coleta seletiva: coleta que remove os resíduos previamente separados pelo gerador, tais 

como: papéis, latas, vidros e outros; e 

i) Coleta de varredura: coleta regular dos resíduos oriundos da varrição de vias e 

logradouros públicos. 

 

 Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Campo Mourão 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO, 2002) a coleta convencional, que 

envolve a coleta dos resíduos domiciliares, comerciais, públicos e feiras livres, abrange 

aproximadamente 100% da área urbanizada, com freqüência diária no centro da cidade e 

dias alternados nos demais bairros, das 09h00min às 18h00min. Apresenta também coleta 

noturna em algumas áreas. A empresa terceirizada dispõe para coleta dos resíduos 

domiciliares e comerciais: 03 (três) caminhões com capacidade de 10 toneladas, equipados 

com compactador hidráulico. Em média cada veículo realiza 03 (três) viagens diárias. A 

equipe utilizada nos trabalhos de coleta de resíduos é composta por: 03 (três) 

coordenadores, 07 (sete) motoristas e 15 (quinze) coletores. 

 Segundo a empresa terceirizada, os roteiros de coleta obedecem alguns dos critérios de 

planejamento, como o cuidado com as passagens repetidas em um mesmo trecho 
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(percursos mortos), roteiros compatíveis com a capacidade dos equipamentos e material de 

segurança dos coletores objetivando sempre prestar um bom serviço. 

A coleta de resíduos infectantes provenientes dos serviços de saúde é realizada pela 

mesma empresa, que utiliza para tanto um veículo fechado, modelo baú, mobilizando para 

esta coleta 01 (um) coordenador, 01 (um) motorista e 01 (um) coletor, com freqüência diária 

de segunda à sexta-feira, sendo que a disposição final é feita junto com os resíduos 

comuns, sem tratamento prévio. 

3.4 Coleta Seletiva 

A coleta seletiva consiste na separação, na própria fonte geradora, dos componentes 

que podem ser recuperados, mediante um acondicionamento distinto para cada material ou 

grupo de componentes: lixo seco, reciclável ou inorgânico, e o outro grupo conhecido como 

lixo orgânico, úmido ou não reciclável, que fica para ser recolhido pela coleta convencional. 

Este trabalho deve estar baseada no tripé Tecnologia (para a separação, o 

acondicionamento, a coleta e a reciclagem), Informação (para motivar o público-alvo) e 

Mercado (para absorção do material recuperado). Segundo JARDIM et al. (1995) a coleta 

seletiva de lixo é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, 

plásticos, vidros e metais previamente separados na fonte geradora. 

Existem quatro modalidades de coleta seletiva que são desenvolvidas no município 

de Campo Mourão (CARDOSO, 2004): 

a) coleta mecanizada: feita através do Programa Lixo Separado Cidade Limpa que teve seu 

início em 2001 passando por algumas fases de aprimoramento, tendo a última etapa de 

implantação em julho de 2003. Os materiais recicláveis são coletados uma vez por semana, 

onde um caminhão é utilizado pela empresa contratada para realização dos serviços; 

b) pontos de entrega voluntária (PEV’s): faz parte do programa já citado sendo constituído 

por instalações fixas de metal com separações para papel, plástico, metal e vidro, 

caracterizadas por cores. Este sistema de coleta tem o objetivo de atender os munícipes 

que passam desapercebidos pelo horário da coleta mecanizada. Servem também como um 

importante instrumento educativo para os moradores locais e para visitantes que passam 

pelo município; 

c) catadores: são pessoas que promovem a maior parcela de coleta, pois segundo a 

Secretaria de Ação Social são mais de 100 trabalhando nessa atividade; e 

d) pontos de troca: não são fixos, pois os resíduos são levados através de outro programa, 

chamado Lixo é Real, que percorre os bairros promovendo a compra de resíduos através de 
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uma moeda diferenciada chamada Vale Feira. Este programa é de total responsabilidade da 

prefeitura através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 

Uma das grandes necessidades de se trabalhar alternativas para coleta dos 

materiais recicláveis se traduz na variedade de situações que envolvem o cotidiano de uma 

população. O tempo de decomposição dos materiais também pode ser compreendido como 

um motivador da criação de sistemas de coleta, pois alguns materiais levam um longo 

tempo para se decomporem. 

O destino dos materiais recicláveis é norteado pelo mercado de absorção dos 

mesmos, que depende dos galpões de triagem e pré-valorização Uma das necessidades 

que essa pesquisa revelou é a presença de indústrias recicladoras próximas a região, 

facilitando assim o circuito da reciclagem. No Brasil, infelizmente, a maioria do lixo é jogada 

a céu aberto, causando a poluição do ambiente e facilitando o garimpo desumano que leva 

milhares de pessoas a uma situação insalubre, sobrevivendo categoricamente do lixo. 

Diante disso, fica claro que a sociedade deve se sensibilizar e assegurar a melhoria 

das condições naturais do meio ambiente, favoráveis à vida do homem, permitindo dessa 

maneira o desenvolvimento contínuo das forças produtivas, a cultura e a organização social. 

Sabe-se que o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o 

uso dos recursos naturais. 

Uma das soluções mais adequadas para minimizar o problema de destino do lixo 

gerado pode ser os sistemas de coleta seletiva em conjunto com centrais de processamento 

de materiais recicláveis. A reciclagem e a coleta seletiva não são medidas que sozinhas 

resolvam o problema. É necessário que sejam implementadas ações que minimizem a 

geração dos resíduos nos centros urbanos e que seja estabelecido um plano de gestão dos 

resíduos em todas as suas modalidades. 

3.5 Varrição, roçada e capina 

A varrição consiste na remoção sistemática dos resíduos acumulados junto à sarjeta 

e aos meios-fios de vias e logradouros públicos. Na maioria das cidades, a responsabilidade 

pela limpeza dos passeios (calçadas) compete aos moradores dos imóveis fronteiriços às 

mesmas. 

Em Campo Mourão a varrição é feita pela empresa terceirizada. Os serviços de 

varrição de ruas atingem cerca de 1.900 km/mês e o material oriundo da varrição e limpeza 

é acondicionado em sacos plásticos e coletado junto com a coleta convencional. 

A roçada consiste na remoção parcial das espécies vegetais indesejáveis 

preservando o sistema radicular da planta, enquanto na capina a remoção de tais espécies 
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é completa. No município de Campo Mourão a capina, a roçada e a limpeza de bocas-de-

lobo são executados pelo município através da utilização de força de trabalho (mão-de-obra 

temporária). A capina é feita por mão-de-obra humana utilizando-se de equipamentos como 

enxada, enxadão, foice, rastelo e carriola, sendo a roçada feita com equipamento mecânico. 

A equipe de roçada é formada geralmente por 6 (seis) componentes: um motorista, 

dois operadores de moto-serra e três ajudantes. A roçada mecânica com roçadeira costal e 

trator, é realizada onde é imprópria a aplicação da força braçal. O material oriundo da poda 

e da capina é coletado e encaminhado a uma central de compostagem de resíduos 

vegetais, que posteriormente são transformados em compostos orgânicos utilizados nos 

canteiros da cidade. 

3.6 Tratamento 

Existem vários procedimentos para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, visto 

que cada um tem características físicas e químicas diferentes. As técnicas de tratamento 

são destinadas a reduzir o potencial poluidor dos mesmos, buscando minimizar os impactos 

ao meio ambiente. 

Segundo JARDIM et al. (1995) os processos de tratamento mais comum são: 

a) neutralização, para resíduos com características ácidas ou alcalinas; 

b) secagem ou mescla, que é a mistura de resíduos com alto teor de umidade com outros 

resíduos secos ou com materiais inertes, como serragem; 

c) encapsulamento, que consiste em revestir os resíduos com uma camada de resina 

sintética impermeável e de baixíssimo índice de lixiviação; 

d) incorporação, onde os resíduos são agregados à massa de concreto ou de cerâmica em 

uma quantidade tal que não prejudique o ambiente, ou ainda que possam ser acrescentados 

a materiais combustíveis sem gerar gases prejudiciais ao ambiente após a queima; e 

e) processos de destruição térmica, como incineração e pirólise. 

3.7 Disposição Final 

Um dos problemas que aflige os centros urbanos é a destinação final dos resíduos 

domésticos, comerciais, industriais e de serviços de saúde.   

Na maioria das cidades brasileiras o lixo é acondicionado nos chamados lixões, 

geralmente localizados nas periferias das cidades afastado dos centros urbanos. Quase 

sempre o lugar é sujo e exala mau cheiro, atraindo insetos e outros animais. 
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Conforme CONSONI et al. (1995) lixão é uma forma inadequada de disposição final 

dos resíduos sólidos, que se caracteriza pela sua simples descarga sobre o solo, sem 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. É o mesmo que descarga de 

resíduos a céu aberto. Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, 

como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas e ratos, entre 

outros), geração de maus odores e, principalmente, poluição do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas através do chorume (líquido de cor preta, mau cheiroso e de 

elevado potencial poluidor produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no 

lixo), comprometendo os recursos hídricos. 

Segundo MONTEIRO; ZVEIBIL (2001) entre os impactos sócio-ambientais mais 

relevantes provocados pelos lixões pode-se citar: 

a) Poluição do lençol freático pela percolação do chorume no solo; 

b) Contaminação dos cursos d’água próximos pelo carreamento de materiais leves e de 

chorume; 

c) Incêndios provocados pela combustão espontânea ou provocados pela intervenção 

humana no lixo; 

d) Riscos de explosões provocadas pelo acúmulo de biogás; 

e) Emissão de material particulado (poeira e fumaça negra) provocada pelo tráfego de 

veículos pesados e pela queima do lixo, respectivamente; 

f) Disseminação de doenças através da ingestão de carne de animais que se alimentam nos 

lixões; 

g) Disseminação de doenças transmitidas por insetos, ratos e aves que se abrigam e se 

alimentam nos lixões; 

h) Riscos de acidentes aéreos, provocados pela grande quantidade de aves (garças e 

urubus); 

i) Diminuição do valor venal dos terrenos nas imediações do lixão; 

j) Riscos de acidentes com pessoas que vivem da catação nos lixões, como cortes, 

atropelamentos por caminhões e máquinas; 

k) Riscos de intoxicação pela ingestão de alimentos contaminados coletados em lixões; 
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l) Riscos de desastres causados por deslizamentos do lixo, podendo provocar o 

soterramento de pessoas, de suas residências e de áreas de importância econômica e 

ambiental; 

m) Riscos de asfixia e morte de animais como bovinos, suínos e eqüinos, provocados pela 

ingestão de sacos plásticos; 

n) Poluição estética para quem mora ou transita nas imediações do lixão; e 

o) Disseminação de odores desagradáveis causados pelo próprio lixo e por emanações de 

gases e contribuição ao efeito estufa causado pelas emissões de metano (gás contido no 

biogás produzido pela massa de lixo em decomposição no interior do lixão), entre outros. 

Porém, um dos mais graves problemas encontrados nos lixões é a presença de 

catadores, pessoas que por falta de alternativa, tiram sua subsistência da catação de 

materiais recicláveis presentes no lixo, vivendo nas imediações do lixão em condições 

subumanas. 

Outro método de disposição final dos resíduos sólidos é o aterro controlado, técnica 

utilizada para disposição de resíduos sólidos no solo - particularmente lixo domiciliar que, 

fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, permite a 

confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção a saúde pública; 

ou, é a forma de disposição final dos resíduos sólidos urbanos no solo, através de 

confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas 

operacionais específicas, de modo a evitar danos ou ricos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais (CETESB, 1997a, b). 

Um dos métodos considerado economicamente viável e ambientalmente correto para 

a realidade brasileira é disposição em aterro sanitário. Segundo a NBR 8.419/84, aterro 

sanitário é "uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método 

este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 

possível e reduzí-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra 

na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for necessário". 

Existem diversas vantagem que podem ser destacadas no processo de disposição 

final dos resíduos sólidos em aterros sanitários. LIMA; CAVALHEIRO (1993) destacam as 

seguintes: 

a) capacidade de absorção diária de grande quantidade de resíduos; 

b) condições especiais para a decomposição biológica da matéria orgânica presente no lixo; 
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c) limitação da procriação de vetores prejudiciais ao homem; 

d) limitação da ação dos catadores de lixo; 

e) possibilidade de recuperação de áreas degradadas e de baixo valor comercial para fins 

de lazer e recreação pública; 

f) não requerimento de pessoal operacional altamente qualificado; 

g) aceitação, sem qualquer inconveniente, de todo tipo de lixo; e 

h) disposição do lixo de forma adequada, entre outros. 

No Brasil a maioria do lixo gerado é jogada a céu aberto, causando a poluição do 

ambiente. Conforme IBAM (2004) houve um avanço no sistema de coleta: em 1989 eram 

coletadas 100 mil toneladas de resíduos domiciliares e comerciais sendo que em 1999 já se 

coletavam 154 mil toneladas. 

Mas ainda existe um grande problema quanto a disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos, pois, segundo dados do PNSB – Pesquisa Nacional sobre Saneamento Básico 

realizado em 2000 (IBGE, 2002), somente 13,% dos municípios destinam seus resíduos em 

aterros sanitários, correspondendo a 47% da quantidade geral de resíduos gerados, 

enquanto 59% dos municípios destinam seus resíduos em lixões que corresponde a 30.5% 

dos resíduos gerados. O quadro 1 a seguir apresenta estes dados de forma mais detalhada. 

 Quadro 1 - Situação brasileira da destinação final dos resíduos sólidos  

Destinação Final % por número de 
cidades 

% por quantidade de resíduos em 
peso 

aterro sanitário 13 47 

aterro controlado 17 23,3 

lixão 59 30,5 

programas de 
reciclagem 2,8 0,1 

usina de 
compostagem 0,4 0,4 

incineração 0,2 - 

áreas alagadas 0,6 - 

aterros especiais 0,3 - 

Fonte: IBAM (2004) 

4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

4.1- Classificação 
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Para o município de Campo Mourão, seguindo metodologia encontrada em 

MONTEIRO: ZVEIBIL (2001), com o objetivo de identificar a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais, foram coletados quatro toneladas de resíduos de 

segunda a quinta-feira de uma mesma semana em diversos pontos do perímetro urbano, 

buscando obter uma única amostra homogênea que se aproximasse o máximo possível da 

realidade dos resíduos ali gerados. As amostras foram colocadas em uma área cimentada 

onde posteriormente foram misturadas com o auxilio de pás e enxadas. Separou-se o 

montante em quatro partes, escolheu-se duas partes (sempre quartos opostos) que 

novamente foram quartejadas, repetindo-se o procedimento até que cada um dos quartos 

tivesse aproximadamente 1m³. Foram então misturados, segregados e posteriormente 

pesados, chegando-se aos resultados obtidos, indicados no quadro 2. 

Quadro 2 – Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares e comerciais de Campo 

Mourão/PR 

Material Quantidade (%) 

Papel 3 

Papelão 3 

Cartonado/Teta-Pak 1 

Plástico mole 5 

Plástico duro 4 

Metal ferroso 4 

Metal não ferroso 1 

Vidro 7 

Rejeitos 4 

Matéria orgânica 68 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Mourão (2001) 

 O trabalho de classificação foi realizado com o objetivo claro de identificar o percentual de 

cada material presente na composição do resíduo amostrado. No quadro 2 percebe-se um 

percentual alto de material orgânico. Segundo D’Almeida; Vilhena (2000) o Brasil apresenta 

um dos maiores percentuais de matéria orgânica em seus resíduos (52,5%), perdendo 

apenas para países como México (54,4%) ou Índia (78,0%). Sendo assim o município de 

Campo Mourão, com 68%, está ultrapassando os índices nacionais. A origem rural de parte 

da população os leva a costumes do campo, onde o tipo de alimentação ainda não foi 

totalmente tomado pela era dos descartáveis. Em contra-partida a má distribuição de renda 

que afeta o país está presente no município de Campo Mourão/PR, demonstrando o baixo 

poder aquisitivo da maior parte da população, que não acompanha todos os momentos 

dessa onda de produção e consumo por falta de recursos financeiros. O alto percentual de 
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vidros também chama a atenção e comprova a necessidade de se fazer a classificação dos 

resíduos para compreensão real da situação estudada. 

4.2 Quantificação dos resíduos sólidos urbanos de Campo Mourão/PR 

Para definir a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados se faz necessário um 

acompanhamento diário da produção de resíduos no local onde se deseja levantar tal 

informação, ou simplesmente, multiplica-se a população atendida com a coleta pelas médias 

nacionais de geração de resíduos. Em Campo Mourão, segundo a prefeitura local que 

forneceu os dados apresentados, é feito um acompanhamento diário na geração dos 

resíduos. 

O município de Campo Mourão gera aproximadamente 19.311 toneladas/ano de 

resíduos domiciliares e comerciais, dado esse relativo ao ano de 2000 (Prefeitura Municipal 

de Campo Mourão, 2002). Os dados quantitativos referentes a dez anos revelam o aumento 

na geração de resíduos, que pode ser explicado por vários fatores como as mudanças 

ocorridas no formato das embalagens dos produtos de subsistência humana, aumento da 

população absoluta do município no período caracterizado e o processo de urbanização, 

favorecido pelo êxodo rural ocorrido na região devido à modernização na agricultura local. 

 A geração per capita, que relaciona a quantidade de resíduos gerada diariamente 

com o número de habitantes do município, no caso de Campo Mourão/PR chega a 670 

gramas/dia de resíduos, totalizando em média 53.6 toneladas de resíduos por dia de coleta . 

O peso específico aparente, ou seja, peso dos resíduos soltos em função do volume 

ocupado livremente sem compactação, embora sofra algumas variações através dos 

aspectos relacionados a sazonalidades climáticas ou econômicas, apresentam dados 

fundamentais para o dimensionamento dos equipamentos necessários para coleta, 

transporte e disposição final. 

Com relação a caracterização dos resíduos, diversos fatores influenciam na 

variabilidade dos mesmos. No caso da quantificação, o peso específico dos resíduos sofre 

muitas alterações devido às mudanças climáticas, principalmente pela quantidade de água 

contida na massa do lixo (teor de umidade), que é alterada não apenas em ocasião das 

datas festivas mas especialmente pelo aumento ou diminuição dos índices pluviométricos. 

Outra tendência que pode ser observada são as datas comemorativas. No mês de outubro 

em que é comemorado o aniversario de Campo Mourão e nos meses de novembro e 

dezembro, com a proximidade do fim do ano, percebe-se um aumento na geração dos 

resíduos, pois normalmente os munícipes consomem e compram mais produtos. 

A quantificação dos resíduos hospitalares também passa por variações referentes ao 

peso específico. Nesse caso o procedimento mais importante para estabilizar essas 
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variações é o seu manuseio, separando corretamente na origem o lixo infectante dos 

resíduos comuns, uma vez que o primeiro representa, em média, apenas de 10 a 15% do 

total de resíduos gerados nas unidades de saúde. 

 O município de Campo Mourão gera aproximadamente 144 toneladas/ano de resíduos 

provenientes dos serviços de saúde, dados relativos ao ano de 2000 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO, 2002), que são coletados separadamente por coleta 

especial. 

 Os serviços voltados à coleta de entulhos e bagulhos é feito por empresas particulares, 

sendo a disposição final desses resíduos feita em um aterro para resíduos inertes, 

controlado pela prefeitura. 

Segundo RODRIGUES; CAVINATTO (1997) em comparação a diversos países do 

mundo, os resíduos domiciliares brasileiro possuem uma das taxas mais elevadas de 

detritos orgânicos em sua composição; revela também que as regiões mais desenvolvidas, 

em virtude de seu maior poder aquisitivo, geram grandes quantidades de descartáveis. 

No caso de Campo Mourão/PR, 68% dos resíduos coletados se apresentam como 

orgânicos. Alguns fatores devem ser levados em consideração nesse caso: o programa de 

coleta seletiva existente, a passagem antecipada dos catadores em alguns pontos onde já 

existe uma relação de ajuda do munícipe para com o catador ou, como na maior parte dos 

casos, onde o mesmo garimpa os materiais recicláveis do recipiente de acondicionamento, 

deixando apenas os rejeitos e a parte orgânica. 

Um outro aspecto relacionado com a geração de resíduos orgânicos foi levantada 

através de uma pesquisa feita nos estabelecimentos e instituições com características de 

alta geração deste tipo de resíduo no município de Campo Mourão. Observou-se uma 

curiosidade local com relação ao destino dos mesmos, pois são doados ou até vendidos a 

pequenos criadores de porcos. 

 GRIMBERG; BLAUTH (1998) falam da degradação ambiental provocada pelo modo de vida 

urbano, principalmente nos países de economia periférica onde o estilo de vida das cidades, 

combinado a um pesado marketing, gera nas pessoas um tipo de necessidade de consumo 

intenso mesmo com baixo poder aquisitivo que apresentam. 

 Percebe-se que existe um percentual alto (12,8%) de rejeitos, sendo o mesmos 

materiais fabricados a partir de produtos recicláveis como fraldas descartáveis, papel 

higiênico e outros, que por serem contaminados, são excluídos do processo de reciclagem. 

Neste contexto estão também inseridos alguns produtos em que a tecnologia da reciclagem 

ainda não alcançou, como plásticos ou papéis adesivos com composições que inviabilizam 

os processos em questão. 
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 Entre outros materiais presentes nesta amostragem dos resíduos sólidos de Campo 

Mourão, como já citado, destaca-se o vidro, pois é 100% reciclável, mas no município em 

questão existem particularidades a respeito deste material. O seu destino final, levando-se 

em conta a possibilidade da reciclagem ou reutilização, aponta caminhos diferentes para 

materiais como a cerveja com embalagem não retornável (long neck) que tem sua 

disposição final no aterro sanitário. 

A distância do município em relação às fábricas de vidro inviabilizam 

economicamente a reciclagem. Situações como a dessa embalagem e outras caracterizam 

a irresponsabilidade das indústrias em colocarem no mercado embalagens inadequadas 

para a reutilização ou reciclagem. 

 4.3 Monitoramento do Programa de Coleta Seletiva 

A área pesquisada se localiza na asa oeste da cidade, que foi escolhida por ser uma 

região ocupada em sua maioria por domicílios. A região monitorada é atendida 

semanalmente nas quintas ou terças-feiras, conforme a sua localização geográfica. Para a 

realização deste trabalho foi usado um questionário informativo (CARDOSO, 2004) 

objetivando avaliar a situação do Programa de Coleta Seletiva na região, onde foi possível 

verificar que grande parte da população desconhecia a existência desse Programa, e que 

algumas pessoas monstraram-se interessadas em participar, ao mesmo tempo em que 

outras não participam e parece que vão continuar a não participar. Todos os domicílios da 

área em questão foram visitados, sendo os resultados apresentados no quadro 3. 

Quadro 3 – Monitoramento da área oeste da cidade de Campo Mourão/PR 

Jardim Total de 
casas 

visitadas 

Não 
atendeu 

Não reside 
ninguém 

Muro alto Cachorro 
bravo 

Não havia 
ninguém 
em casa 

Cohapar 105 10 2 - 2 32 

Ipê 90 2 1 - 2 18 

Lar Paraná 32 6 4 1 2 33 

Fernando 66 3 -  - 7 

Paulino 77 1 - 3 1 32 

Damasco 55 - - - - 13 

TOTAL 425 22 7 4 7 122 

Fonte: CARDOSO (2004) 

4.4- Caracterização Geotécnica da Área do Aterro Sanitário 

Pode-se observar através das informações já apresentadas que a disposição final 

dos resíduos sólidos, no tocante a gestão adequada de áreas de aterro, é de fundamental 
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importância e já que a qualidade dos recursos hídricos tem relações estreitas com o assunto 

em questão, serão pesquisadas e monitoradas algumas características e processos que 

ocorrem no aterro sanitário de Campo Mourão . 

 O Aterro Sanitário de Campo Mourão está localizado a noroeste da cidade em área 

rural, a 12Km do centro da cidade, sendo seu acesso pela PR- 487. 

A área em estudo, segundo a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (1999), através 

de dados fornecidos pela empresa responsável pela caracterização geotécnica, é 

caracterizada do ponto de vista geológico e geotécnico pela presença em toda a sua 

extensão de solo arenoso denominado latossolo vermelho escuro de textura média, 

assentado sobre as rochas basálticas da Formação Serra Geral. De acordo com as 

investigações realizadas no local, através de mapeamento de superfície e sondagens, o solo 

presente na área possui espessura variando de 8,00 a 10,50 metros. 

De acordo com os resultados da sondagem de campo, o solo encontrado no local 

apresenta o seguinte perfil da superfície do terreno até a cota de 10,45 metros: solo 

homogêneo, constituído por areia de granulometria fina e argila, de coloração vermelho 

escura, com a presença de raízes vegetais, variando entre 1,80 à 2,80 metros, rico em 

matéria orgânica, com intercalações locais de pedregulhos finos a médios. 

No perfil, este solo e subsolo apresentam-se com variações na sua compacidade 

(fofa à medianamente compacta) e consistência, (muito mole à rija). A empresa que realizou 

a sondagem nas áreas descreveu o material como sendo argila arenosa. 

Foram realizados 6 (seis) furos verticais em diferentes pontos do terreno com 

equipamento à percussão SPT (Standard Penetration Test), totalizando 52,70 metros 

lineares perfurados. A cravação procedeu-se por meios de golpes de 65 kg caindo em queda 

livre de 75 cm, amostrador do tipo Raymond-Terzaghi, com diâmetro interno e externo 

respectivamente iguais a 1 ⅜" e 2". 

O nível do lençol freático não foi encontrado até os 10,45 metros de profundidade. 

Em geral o solo apresenta-se bem drenado devido a sua grande capacidade de absorção. 

A análise do comportamento geotécnico é específica para a área selecionada onde 

foi construído o aterro sanitário de Campo Mourão. Como o solo/subsolo da área em estudo 

é constituído por uma quantidade de areia fina e média (64,13%) mais silte (35,87%), foram 

consideradas as propriedades de compacidade e consistência. 

A permeabilidade do solo/subsolo foi determinada a partir de ensaios de infiltração, 

de carga e vazão constantes in situ, realizados em todos os furos de sondagens. Os 

resultados obtidos nos ensaios de permeabilidade são muito variáveis, mostrando-se 
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compatíveis com as características granulométricas e comportamento do solo/subsolo, que 

foi alterado com inúmeras atividades de manejos agrícolas, visto que a área em questão 

pertencia a uma cooperativa local que utilizava a terra para plantio de cana . 

 Os processos pedogenéticos contribuíram na formação de um espesso pacote de solo, 

responsável pela área de empréstimo, que fornecerá material para recobrimento diário dos 

resíduos aterrados. Este material constitui-se de solo arenoso inconsolidado, com 

características geotécnicas relativamente ruins para uso como aterro, pela sua pouca 

coesão e alto grau de erodibilidade. 

Na área em estudo, o relevo apresenta-se suavemente ondulado, com vertentes 

curtas. Diante das características topográficas que apresenta a área destinada à 

implantação do aterro sanitário, o projeto prevê cortes, com objetivo de estabilizar e 

regularizar o terreno e aumentar a vida útil. 

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Campo Mourão (2002), o aterro 

sanitário já passa por problemas de espaço para a disposição dos resíduos, sendo 

necessário a construção de uma nova célula para receber os resíduos. 

4.5 Análise do Lençol Freático na Área do Aterro Sanitário 

Em decorrência das características do solo encontradas na área de disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos no município de Campo Mourão, se faz necessária a 

impermeabilização artificial do solo que é feita através da instalação de geomembrana 

PEAD ou PVC de 1mm, assentada sob a célula de destinação do lixo e também sobre o 

assoalho das lagoas de estabilização do chorume. Essas medidas minimizam os riscos de 

contaminação do lençol freático. 

Através de análises realizadas pelo Laboratório de Saneamento Básico do 

Departamento de Engenharia Civil da UEM – Universidade Estadual de Maringá, pode-se 

ponderar sobre algumas variáveis e discutir sobre alguns procedimentos futuros 

concernentes ao monitoramento da qualidade da água da área em questão, considerando-

se dois poços de monitoramento, um a montante e outro a jusante da área de disposição 

dos resíduos no aterro sanitário. 

O quadro 4 apresenta alguns dos parâmetros físico-químicos e de metais pesados 

analisados 

Quadro 4 – Resultados de análises físico-químicas e de metais pesados nos poços de 

monitoramento a montante e a jusante aterro sanitário. 

PARÂMETROS 
POSTO DE 

MONITORAMENTO 
A MONTANTE

POSTO DE 
MONITORAMENTO 

A JUSANTE

PARÂMETROS POSTO DE 
MONITORAMENTO 

A MONTANTE

POSTO DE 
MONITORAMENTO 

A JUSANTE
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A MONTANTE A JUSANTE A MONTANTE A JUSANTE 

pH 
5,4 6,3 Res. Volátil 17 122 

Condut.6 57,6 138,2 Res. Fixo 95 128 

Cloretos 
0 11 Sulfatos 5,43 2,96 

Sólidos Sed.7 0,12 0,09 
 

Cr nd nd 

N Amoniacal 
0,05 1 Pb 0,07 0,07 

DQO 
13,8 25,7 Cd nd nd 

DBO 
4,4 9,9 Ni 0,05 0,05 

DQO Solúvel 0 13,6 P(total) 0,08 0,09 

OD 7,2 6,6 N(total) 5 14 

Res. Total 112 251 Cu nd nd 

 Fonte: CARDOSO (2004) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado nos trabalhos de levantamento de dados e informações a respeito da 

gestão dos resíduos sólidos no município de Campo Mourão/PR, observou-se que é 

possível planejar as ações necessárias para o manejo adequado dos resíduos sólidos, onde 

os participantes do processo de execução dos serviços utilizem o diagnóstico da situação 

local para estimar os equipamentos e o material de consumo a ser utilizado. Na seqüência 

serão relacionadas as falhas na gestão dos resíduos sólidos em Campo Mourão/PR 

identificadas neste trabalho e feitas algumas proposição de ações mitigadoras. Para tanto 

serão analisadas as etapas do processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Acondicionamento 

Os resíduos devem ser acondicionados em recipientes apropriados. Em Campo 

Mourão normalmente os resíduos domiciliares e comerciais são acondicionados em sacolas 

plásticas fornecidas geralmente por mercados, apresentando pequena capacidade 

volumétrica, rompendo com facilidade e dispostas na maioria das vezes em locais e horários 

inadequados. Os resíduos gerados nos espaços públicos das regiões mais movimentadas 

do perímetro urbano são jogados no chão pela escassez de lixeiras adequadas. Um dos 

problemas mais sérios observados nesta fase é caracterizado pela falta de opção dos 

                                                 
6 Condutividade Elétrica por Sais Dissolvidos em μS cm-1. 
7 Análise realizada em cone de Imhoff. 
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munícipes para o acondicionamento dos resíduos perigosos, como lâmpadas fluorescentes, 

pilhas e baterias. O mesmo acontece com os resíduos gerados em postos de gasolina, 

oficinas e fábricas, que muitas vezes apresentam características que oferecem perigo à 

saúde pública e são acondicionados como resíduos comuns. Esses devem ser 

acondicionados separadamente em recipientes que permita o seu transporte, podendo ser 

encaminhados para possíveis sistemas de tratamento ou dispostos em aterros para 

resíduos perigosos. 

Em uma perspectiva de gestão integrada e diferenciada, é imprescindível que os 

resíduos domiciliares e comerciais, além de obedecer ao que é estabelecido na Lei 

Municipal 005/97 em seu artigo 12 sobre acondicionamento dos resíduos, contemple 

também os trabalhos educativos e acompanhamento fiscal, para que os materiais recicláveis 

sejam acondicionados separadamente. Para os resíduos gerados nos espaços públicos 

recomenda-se, além dos PEV’s - Pontos de Entrega Voluntária de materiais recicláveis –, a 

instalação de lixeiras. 

Coleta e transporte 

Os passos principais para a realização da coleta e transporte dos resíduos sólidos 

urbanos, passam pelo dimensionamento adequado do equipamento, da equipe e dos 

roteiros de coleta. No caso dos resíduos domiciliares, comerciais e dos serviços de saúde 

gerados em Campo Mourão, atualmente, os equipamentos, a equipe de coleta e transporte, 

estão condizentes com o montante desses resíduos gerados. O que pode ser melhorado 

para a realização eficiente da gestão desses resíduos, é a realização de um planejamento e 

dimensionamento do serviço de coleta regular, por intermédio de um roteiro descritivo, de 

preferência informatizado (computação gráfica), que lançado em mapa, indique a extensão 

de cada trecho, tempo a ser gasto, velocidade prevista para cada localidade e o horário 

aproximado de atendimento em cada trecho do setor de coleta. Deve-se lembrar que o 

planejamento, monitoramento e adequação precisam ser constantes devido ao caráter 

dinâmico da produção de resíduos. 

Quanto à coleta e transporte dos resíduos da construção civil, considerada especial, 

portanto de responsabilidade do gerador, deve atender às normas estabelecidas pelo órgão 

municipal do meio ambiente. Em Campo Mourão observa-se que as empresas do ramo 

estão atendendo a demanda de resíduos gerados, e que se faz necessário normas que 

exijam uma melhor sinalização das caçambas estacionárias, locais determinados para seu 

estacionamento e especificação dos veículos transportadores. 

Coleta Seletiva 
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Na etapa de coleta seletiva dos materiais recicláveis, como já foi discutido no 

trabalho de monitoramento do programa formal de coleta, percebe-se que se faz necessário 

maior esclarecimento a população sobre os riscos envolvidos com resíduos. Além disso as 

pessoas precisam despertar para a sua responsabilidade pessoal. Nesse caso, a educação 

ambiental pode ser usada como um instrumento eficiente, através dos meios de 

comunicação existentes ou com estabelecimento de parcerias entre as várias empresas e 

instituições do município. Outra forma de alcançar esse objetivo é através de uma 

fiscalização mais severa e eficiente para com aqueles que não cumprem seu papel na 

sociedade em que vive, já que todos geram resíduos e, por isso, são responsáveis pelos 

mesmos. 

O processo de coleta seletiva em Campo Mourão, assim como na maioria das 

cidades brasileiras, conta com os catadores. Esse grupo, que geralmente é desatendido 

pelo sistema de educação e outros serviços públicos, podem através de um programa 

consistente de qualificação pessoal e profissional, deixar o cenário de precariedade em que 

vivem e tomar o lugar de colaboradores fundamentais nesse processo. O primeiro passo 

para a realização de tal feito deve ser o de identificar quais os órgãos, entidades e 

instituições irão se responsabilizar pelo trabalho de organização da categoria, buscando 

sempre representatividade na comunidade. O cadastramento dos catadores deve abarcar 

todos os envolvidos com o serviço. Nesse particular a setorização ou zoneamento da cidade 

também deve ser programado para que todo o grupo tenha responsabilidades diárias. A 

visão do associativismo precisa alcançar a todos, sendo a valorização do capital social um 

dos caminhos a ser explorado, pois para que se consiga inserir de forma coerente esse 

grupo ao sistema de gestão de resíduos sólidos, a fase organizacional é fundamental. 

A coleta seletiva com a participação organizada dos catadores, que nesse caso 

passam a ocupar a função de agentes ambientais, ganha em qualidade ambiental, social e 

econômica, encaixando-se perfeitamente nos objetivos da gestão integrada dos resíduos 

sólidos urbanos. 

 As falhas na gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Campo Mourão 

/PR podem ser minimizadas a partir dos resultados obtidos na classificação, quantificação e 

caracterização dos resíduos sólidos e da gestão dos mesmos no município. Espera-se 

através dos trabalhos de levantamento realizados, colaborar com proposições para o plano 

de manejo, que têm como finalidade minimizar os impactos ambientais. 

Através da pesquisa realizada observou-se que os geradores de resíduos 

domiciliares não se sentem responsáveis ou até mesmo preparados para participarem da 

gestão dos resíduos sólidos, havendo a necessidade de continuar desenvolvendo 

programas de educação ambiental que atinjam e levem as informações necessárias à 
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comunidade, para que possa haver maior harmonia e consciência ambiental entre os 

processos que envolvem a produção, consumo e destino correto dos resíduos. 
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