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A recente Lei 11.445, de 07 de janeiro de 2007, fixa as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, estabelecendo a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos  disponibilizando os serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais em todas as áreas urbanas.

Entende-se por saneamento básico, o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de:

- Abastecimento de água potável.
- Esgotamento sanitário.
- Limpeza urbana e manejo de resíduos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, além de disciplinar os demais tipos de 
resíduos (industriais, de serviços de saúde, construção civil, especiais etc.).

- Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
O entendimento dos Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de cada 

Município passa pelo detalhamento de todos os fatores que impactam diretamente na resolução dos 
problemas afetos ao setor, tais como: aspectos legais, financeiros, arranjos institucionais, forma de 
prestação dos serviços, tecnologia de manejo e infraestrutura operacional, destacando-se as ações 
integradas da limpeza urbana, acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
disposição final. Como consequência surge a necessidade de elaboração dos Planos Municipais de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, parte integrante dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico (Lei 11.445/2007).   

Isto posto, e apoiados na conceituação básica dos resíduos sólidos (lixo) e na sua gestão 
integrada, apresenta-se esta Publicação Temática – Guia para Elaboração de Projetos de Aterros 
Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos, abordando as definições dos resíduos sólidos, escolha de 
áreas, licenciamentos, detalhamentos do projeto, sua construção, operação, manutenção e gestão, 
destacando ainda, os desafios atuais referentes à eficiência e sustentabilidade dos sistemas. Para 
tanto, e pelo volume de informações disponibilizadas formatamos o presente Guia, em dois volumes.

Concluimos nesta apresentação que projetar, construir e operar aterros sanitários requer grande 
capacitação técnica, porém a sua gestão integrada e a sua sustentabilidade requerem muito mais: 
dedicação, responsabilidade administrativa e financeira e sobretudo amor pela causa pública.

Os autores

,
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Todo sistema de produção e de consumo, natural ou artificial, implica na geração de uma certa 
quantidade de subprodutos e de resíduo. Levando-se em consideração a natureza, a localização e as 
quantidades geradas, estes resíduos podem apresentar um duplo problema: econômico (na medida em 
que eles constituem um gasto importante de matéria-prima e de energia) e ambiental (perturbam os 
meios naturais e estão na origem de riscos de poluição para seres vivos).

Somente nestes últimos anos é que observou-se a tomada de consciência pelas sociedades dos 
mais diversos países, desta principal consequência do desenvolvimento urbano e industrial: o 
crescimento quantitativo e as transformações qualitativas dos resíduos gerados. Rejeitados nos corpos 
d´água, concentrados nos depósitos e aterros ou dispersos no solo, estes materiais constituem um 
problema de grande complexidade.

Neste sentido, e, sabendo-se que a produção de resíduos não cessa de crescer, é imperativo 
assegurar o seu gerenciamento através das estratégias de gestão destes materiais. Uma gestão racional 
das atividades econômicas e sociais não pode ser concebida  sem a tomada de consciência desta 
realidade. A busca de uma solução a este problema deve obedecer a princípios rigorosos e, quando se 
está confrontando a um resíduo, três estratégias são possíveis: alternativas de minimização de 
resíduos, valorização de resíduos e eliminação eco-compatível para os resíduos os quais não puderam 
ser valorizados.
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ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA OS RESÍDUOS PRODUZIDOS 
PELAS ATIVIDADES HUMANAS

Fonte: Castilho Junior (2001)
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Curso de resíduos de serviços de saúde, eng. sanitarista 
Luiz Antônio Bertussi ABES/PR.

Resíduos Perigosos – Classe-I
Resíduos Não Perigosos – Classe-II

   Não Inertes – Classe II-A
   Inertes – Classe II-B
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Tamanho da 
 

cidade
 

População Urbana 
 

(habitantes)
 

Geração per capita 
 

(Kg/hab.xdia)
 

Pequena
 

Até 30 mil
 

0,50
 Média

 
De 30 a 500 mil

 
De 0,50 a 0,80

 Grande
 

De 500 a 5 milhões
 

De 0,80 a 1,00
 Megalópole

 
Acima de 5 milhões

 
Acima de 1,00

 

 
Fonte: IBAM (2001).

Produção per capita de resíduos por faixas de população urbana
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RECICLÁVEL

ORGÂNICO

REJEITO

Fonte: PIONNER PLASTICS, Folheto  (modificado)
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É válido ressaltar que um bom sistema de gestão dos resíduos sólidos requer soluções 
diversificadas, ou seja, o uso integrado de disposição final adequada e técnicas de tratamento e 
recuperação dos resíduos orgânicos e inorgânicos.

Fonte: CEMPRE, modificado
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    / C o r r o s iv o   
    / R e a t iv o   
        / T ó x ic o   
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     / A 1  a  A 5   
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   0 6 .1  R e s íd u o s  o r g â n ic o s  

 0 6 .2  R e s íd u o s  r e c ic lá v e is  
   / P a p e l   

    / P a p e lã o  
    / A ç o   
        / A lu m ín io   

/ V id r o  
     / P E T  

/ P E A D  
/ P E B D  
/ P P  
/ E m b a la g e m  C a r to n a d a  

0 6 .3  R e je it o s  
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   / 7 .1  P n e u s  
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/ 7 .6  R e s íd u o s  E le t ro /e le t rô n ic o s   

/ 7 .7  Ó le o  v e g e t a l u s a d o   

A figura a seguir apresenta de maneira esquemática as principais tipologias de resíduos 
encontradas no município.

A gestão integrada desses resíduos segundo Mesquita Jr. (2007) busca a integração dos diversos 
atores envolvidos de forma a estabelecer e aprimorar o seu processo de gestão, envolvendo todas as 
condicionantes, possibilitando um desenvolvimento uniforme e harmônico entre todos os interessados, de 
forma a atingir os objetivos propostos, adequados às necessidades e características de cada comunidade.

Ainda, o mesmo autor de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Aplicado a Resíduos Sólidos – 
Volume I, descreve que o conceito de gestão integrada trabalha na própria gênese do processo e o 
envolve como um tudo. Não é simplesmente um projeto, mas um processo, e, como tal, deve ser 
entendido e conduzido de forma integrada, tendo como pano de fundo e razão dos trabalhos, os 
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resíduos sólidos e suas diversas implicações.
Estratégias, ações e procedimentos devem definir o consumo responsável, a minimização de 

resíduos e a promoção do trabalho orientados para um gerenciamento adequado e sustentável, com a 
participação dos diversos segmentos da sociedade, de forma articulada.

Em resumo: Para que tudo isso se concretize, torna-se necessária a elaboração do Plano de 
Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) o qual deve privilegiar a gestão participativa com os 
diversos setores da administração pública e da sociedade, tendo em vista respeitar as características, 
os hábitos e a cultura da população.

São recomendadas ações práticas que garantam a sustentabilidade do processo, tais como:
• Ambientais – Considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas em função das matrizes 

de produção e consumo.
• Culturais – Considerar a diversidade de culturas e valores, fazendo referência às memórias e grupos 

culturalmente vulneráveis, cuidando da sua preservação e inserção no mercado de trabalho.
• Demográficas – Atender o crescimento demográfico e a evolução da geração de resíduos.
• Sociais – Reduzir os níveis de desigualdade social.
• Institucionais – Promover mudanças da cultura institucional vigente.
• Políticas – Estabelecer ampla participação social.
• Econômicas – Valorizar economicamente os recursos naturais.
• Éticas – Reconhecer a necessidade do equilíbrio ecológico.
• Legais – Atender aos dispositivos existentes.
Resumidamente, o PGIRS deverá:
• Diagnosticar a situação atual do município e dos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos.
• Apresentar propostas de solução aos problemas diagnosticados, permitindo a superação das 

limitações existentes e a consolidação e implantação de um sistema de gestão integrada.
• Indicar as ações necessárias à formulação do sistema de gerenciamento integrado dos 

resíduos sólidos urbanos respeitadas as diferentes tipologias dos mesmos.

Estrutura de um PGIRS:
4. Anexos

3. Proposições

2. Diagnóstico de 
situação atual

1. Introdução

4. Anexos

3. Proposições

2. Diagnóstico de 
situação atual

1. Introdução
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MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS 
(MODELO TECNOLÓGICO) – Belo Horizonte – MG

Resíduos 
Sólidos

Coleta 
Diferen-

ciada

Feiras/ 
Mercados/ 

Podas/ 
Capinas

Varrição

Domiciliar/ 
Comercial

Bagulhos 
Volumosos

Hospitalar

Entulho
Unidade 

de 
Triagem

Produção de 
Componentes 
para Const. 

Civil

Obras Civis

-Habitação      
-Pavimentação  
-Meio-fio           
-Contenção/ 
encostas

Valas especiais 
aterro

Inservíveis

Reaproveitáveis

Biodegradáveis

Descartáveis

Biodegradáveis

Unidades 
de 

Compos-
tagem

Composto

Madeira

Rejeito

Hortas 

escolares

Energia

Aterro 
Sanitário 

Energético

Gás metano

Composto 
Orgânico

Rejeitos 

Combustível

Parques/Jardins

Aterro Rejeitos

Unidade de 
Triagem e 
enfarda-
mento

Recicláveis

Indústria

Distribuição

Manejo

Tratamento Destinação Final

Resíduos 
Sólidos

Coleta 
Diferen-

ciada

Feiras/ 
Mercados/ 

Podas/ 
Capinas

Varrição

Domiciliar/ 
Comercial

Bagulhos 
Volumosos

Hospitalar

Entulho
Unidade 

de 
Triagem

Produção de 
Componentes 
para Const. 

Civil

Obras Civis

-Habitação      
-Pavimentação  
-Meio-fio           
-Contenção/ 
encostas

Valas especiais 
aterro

Inservíveis

Reaproveitáveis

Biodegradáveis

Descartáveis

Biodegradáveis

Unidades 
de 

Compos-
tagem

Composto

Madeira

Rejeito

Hortas 

escolares

Energia

Aterro 
Sanitário 

Energético

Gás metano

Composto 
Orgânico

Rejeitos 

Combustível

Parques/Jardins

Aterro Rejeitos

Unidade de 
Triagem e 
enfarda-
mento

Recicláveis

Indústria

Distribuição

Manejo

Tratamento Destinação Final

Fonte: SLU, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
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PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE ARAUCÁRIA

Fonte: PUCPR-ISAM
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 Fonte: PUCPR/ISAM (Modificado).  
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7 – Catadores 
8 – Coleta Informal 

(Carrinheiros/Carroceiros)
9 – Associativismo

(Cooperativas/Associações)
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(Papéis, Plásticos, Vidros e Metais)

5 – Disposição Final 6 – Compostagem 

2 – Resíduos Sólidos Urbanos
(Produção per capita do Lixo)

3 – Frações do Lixo
(Orgânica, Reciclável e Rejeito)

14 – Usinas de Triagem 15 – Centros de Transferência 16 – Depósitos e Aparistas 17 – Educação Ambiental

11 – Sistemas de Trocas 12 – Coleta Porta -a -Porta 13 – Centros de Triagem 

18 – Gestão da Coleta Seletiva / 
Reciclagem

19 -Comercialização 20 – Processos Industriais

1 Comunidade

7 – Catadores 
8 – Coleta Informal 

(Carrinheiros/Carroceiros)
9 – Associativismo

(Cooperativas/Associações)
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(Cooperativas/Associações)
10 – Pontos de Entrega Voluntária

5 – Disposição Final 6 – Compostagem 
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ReciclagemReciclagem
19 -Comercialização 20 – Processos Industriais

C ID A D E
P opulação x  per capita

R .S .U .
K g/dia

M atéria
O rgânica

R ejeitos

M ateria is
R ec ic láveis

G randes
P rodutores

C om postagem Verm icom postagem

O utras
tecnologias

C om posto
M ercado

consum idor
A gricultura

orgânica

A terro
S anitário

P apéis
P lás ticos

Vidros
M etais

2

3

6

5

4

C arrinheiros  /
carroceiros

C ooperativas  /
assoc iações

P E V 'S

S is tem as de
trocas

C oleta
P orta-a-P orta

D epóstios  e
aparis tas

C entros  de
trans ferênc ia

C om erc ia lização

P rocesso
Industria is

N ovos
produtos

8
9

1 2

1 5

1 6

2 0

1 0

11

1 0

Legenda:

n

R eferente ao
elem ento "n"

do tex to.

Fonte: P U C P R /IS A M  (M odificado).

1 9

FLUXOGRAMA DA COLETA SELETIVA
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Cascavel - PR

Geradores

Res/Com

Geradores

Res/ComInst. De Ensino

Condomínios

Grandes Geradores

Res. comun Recicláveis

VerdePreto Marron ou Cinza 

Resíduo 
Comum 

(Orgânico + 
Rejeitos )

Sacos 
plásticos 
pretos 

Coleta 
regular

Aterro 
Sanitário

Contenedores 
Plásticos 

Cestos plásticos 
verdes 

Coleta Solidária 
(Adote um Catador)

Catador/Carrinheiro/Carroceiro

Associado/Cooperado 

Entre-Posto (Ass./Cooper.)

1 2 53 4

03 Caminhões Gaiola 

CPTMR

Classificação, Prensagem, Pesagem, 
Armazenagem, Expedição 

Separação, pesagem, registro e pré-
armazenamento em big-bag’s

CODEVEL - Comercialização 

Não Associado

Conselho Curador (09 membros)

(Grupo Gestor) - Decreto Municipal

Depósitos

Aparistas 

Indústrias 
Recicladoras

Novos Produtos
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VerdePreto Marron ou Cinza 

Resíduo 
Comum 

(Orgânico + 
Rejeitos )

Sacos 
plásticos 
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Coleta 
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Aterro 
Sanitário

Contenedores 
Plásticos 

Cestos plásticos 
verdes 

Coleta Solidária 
(Adote um Catador)

Catador/Carrinheiro/Carroceiro

Associado/Cooperado 

Entre-Posto (Ass./Cooper.)

1 2 53 4

03 Caminhões Gaiola 

CPTMR

Classificação, Prensagem, Pesagem, 
Armazenagem, Expedição 

Separação, pesagem, registro e pré-
armazenamento em big-bag’s

CODEVEL - Comercialização 
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Conselho Curador (09 membros)

(Grupo Gestor) - Decreto Municipal

Depósitos

Aparistas 

Indústrias 
Recicladoras

Novos Produtos

COLETA SELETIVA PARA A RECICLAGEM
(Concepção básica do Programa ECOLIXO - Cascavel/PR)
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FRAÇÕES DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS
Os materiais presentes na fração reciclável dos resíduos sólidos urbanos caracterizam-se por 

apresentarem grande potencial de serem reutilizados ou valorizados através de processos industriais 
para a reciclagem.

Papéis: esta fração na sua grande maioria provém das atividades 
industriais e comerciais (escritórios, lojas e supermercados) 
acompanhada de uma menor quantidade gerada em residências 
e outras fontes (CEMPRE, 2000). Caixas de papelão, jornais, 
revistas, impressos, fotocópias, rascunhos, envelopes, cartões 
são exemplos dos materiais constituintes desta fração. Estes 
materiais gerados pelo consumo de bens ou pelos próprios 
processos de fabricação (produção de artefatos, gráficas) 
também são denominados de aparas, recebendo diversas 
classificações para a comercialização: Branco (I, II, III, IV, V), 
Kraft (I, II, III), Cartolina (I, II, III), Ondulado (I, II, III), Misto (I, II, 
III), Revista, Tipografia, entre outros.

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo.

Fonte: CEMPRE 2000.

D iversos

9%

Papel/Papelão 

40%

Rejeito

6%

Plásticos

17%

Vidro

13%Longa Vida

2%
M etais

11%

Alumínio

2%

Composição da Fração Reciclável do Lixo no Brasil
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Plásticos: esta fração de resíduos é constituída por 
embalagens descartáveis (sacos, potes, filmes, frascos, 
garrafas etc.) e por resíduos produzidos nas indústrias que 
utilizam plástico como matéria-prima. Apesar de 
representarem uma parcela pequena em peso dos 
resíduos, os plásticos ocupam de 15 a 20% do volume dos 
resíduos (CEMPRE, 2000) contribuindo para o aumento 
dos custos com a coleta, transporte e disposição final. Os 
principais tipos de plásticos recicláveis encontrados nos 
resíduos sólidos urbanos são os: PEBD, PEAD, PET, PVC, 
PP e PS. Estes materiais são classificados como 
termoplásticos, admitindo ser processados várias vezes 
sem perder suas propriedades, favorecendo assim sua 
reciclagem. Os plásticos podem ser identificados de acordo 
com a seguinte simbologia:

 Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo.

PET
(Politereftalato de etileno)

1 2

PVC
(Policloreto de vinila)

3 4

PP
(Polipropileno)

5

PS
(Poliestireno)

6

OUTROS

7

PEBD
(Polietileno de baixa

densidade)

PEAD
(Polietileno de alta 

densidade)
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Vidros: o Brasil produz em média 800 mil toneladas de 
embalagens de vidro por ano, usando cerca de um quarto de 
matéria-prima reciclada na forma de cacos. Parte deles foi 
gerada como refugo das fábricas e parte retornou por meio da 
coleta seletiva. O principal tipo de vidro encontrado nos 
resíduos urbanos é o de embalagens como garrafas para 
bebidas alcoólicas, água, refrigerantes, sucos, potes e 
frascos para alimentos. Nos resíduos sólidos urbanos 
encontram-se também, vidros que foram partes ou 
componentes de outros produtos domésticos, como por 
exemplo: pratos, tigelas, panelas, fogões, televisores, 
lâmpadas, entre outros. A composição química desses vidros 
normalmente é bem diferente do vidro comum usado para a 
fabricação de embalagens e de vidro plano, o que acaba por 
inviabi l izar economicamente sua separação e 
reaproveitamento. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo.

VIDROS

Metais: grande parte dos metais encontrados nos 
resíduos sólidos urbanos provém das embalagens 
de produtos alimentícios e uma parcela 
correspondente a utensílios e peças de 
equipamentos descartados. Os principais tipos de 
metais são a folha-de-flanders (aço revestido com 
estanho, ex.: latas de produtos alimentícios), aço 
não revestido (latas de tintas) e o alumínio 
(envases de refrigerante, cerveja).

Fonte: Prefeitura Municipal de Toledo.

ALUMÍNIO

AÇO
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Outros Materiais: Existe uma diversidade de outros materiais presentes na fração de resíduos 
recicláveis: pneus, embalagens longa vida, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de 
resíduos perigosos. Estes materiais, embora representem quantidades menores comparadas aos 
outros materiais, vem demonstrando um crescimento quantitativo no decorrer dos tempos, justificando 
o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o seu reaproveitamento.

Fonte: Habitat Ecológico Ltda.
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Fluxograma da Coleta Seletiva para a Compostagem de Resíduos Orgânicos

Domiciliar

Comercial/Industrial

Público 

Permanece no local

Entrega em recipientes 

padronizados

Composteiras Domésticas

Pontos de Entrega 
Voluntária

Veículo coletor de 
Bombonas e sacos

Central de 
Compostagem

Podas Trituradas

Podas não Trituradas

Lodo de estação de 
tratamento de esgotos

Ensacados

Material orgânico (50%) 

Recicláveis (25%) 

Rejeitos (25%) 
Aterro Sanitário 

de Rejeitos 

Coleta Seletiva 
para a Reciclagem

Central de 
Processamento e 
Transferência de 

Materiais Recicláveis  

Comercialização

Industrialização

Novos Produtos

Cidade (Área Urbana)

População

Per capita (kg/hab x dia)

Kg/Ton. x dia

Fluxograma da Coleta Seletiva para a Compostagem de Resíduos Orgânicos
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padronizados
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Pontos de Entrega 
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Lodo de estação de 
tratamento de esgotos

Ensacados

Material orgânico (50%) 

Recicláveis (25%) 

Rejeitos (25%) 
Aterro Sanitário 

de Rejeitos 

Coleta Seletiva 
para a Reciclagem

Central de 
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Materiais Recicláveis  

Comercialização

Industrialização

Novos Produtos

Cidade (Área Urbana)
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Per capita (kg/hab x dia)

Kg/Ton. x dia

Os materiais orgânicos entregues pelos 
diversos participantes do programa de coleta seletiva 
necessitam ser coletados e posteriormente 
transportados até a central de compostagem.

– Para municípios de médio a 
grande porte.

– Para municípios de médio a – Para municípios de médio a 
grande porte.

– Para municípios de médio a 

Desta maneira, faz-se necessária a 
utilização de veículos coletores especialmente 
projetados em função das necessidades 
operacionais e do porte do sistema a ser 
implantado.

Modelo 2 – Para municípios de pequeno porte.Modelo 2 – Para municípios de pequeno porte.Modelo 2 – Para municípios de pequeno porte.Modelo 2 – Para municípios de pequeno porte.
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A coleta pode ser realizada diariamente ou em dias alternados 
depende das quantidades geradas. É importante assegurar que a 
frequência da coleta nos locais estabelecidos (PEVs, grandes 
produtores etc.) seja suficiente de maneira a evitar acúmulo dos 
resíduos orgânicos por longos períodos. Este aspecto é muito 
relevante, sobretudo, em cidades de clima quente onde os resíduos 
acumulados podem começar a se decompor causando odor e outros 
incômodos ambientais.

Veículo coletor da comunidade de 

Cupello (Itália)

ííí

A Central de Compostagem é uma instalação destinada a receber os resíduos provenientes dos 
PEVs, grandes produtores, poder público e transformá-los (através das diversas tecnologias 
disponíveis) num composto estabilizado pronto para utilização. 

As características da central de compostagem dependem basicamente de dois fatores: a 
capacidade de recebimento de resíduos à qual foi projetada; e das tecnologias adotadas para o 
processo de compostagem. 

FLUXOGRAMA DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM DO PROCAXIAS

Fonte: Habitat Ecológico Ltda/SEBRAE/PR.
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Resíduos
Sóllidos
Urbanos

( orgânicos)
• Domésticos
• Comerciais
• Industriais
• Públicos

MATERIAL
ORGÂNICO

• Restos de comida,
verduras, frutas e

legumes
• Restos orgânicos

de padarias,
lanchonetes,
restaurantes,

queijarias,
salsicherias,
mercados e

supermercados
• Podas de árvores,

jardins e gramas
• Serragem sepilhos

e maravalhas
• Bagaços de cana

• Resíduosde
cerealistas

• Lodos de estações
de tratamento

• Resíduos
agropastoris (x)

Degradação
Acelerada

biocatalizador

ORGANOFERTIL Adição de
nutrientes minerais

Substrato

Organomineral

Viveiros de mudas
e

Plantio em estufas

Várias culturas
com formulação

segundo o requerimento
pela análise do solo

APLICAÇÕES

Leiras ou pilhas

Revolvimento
natural

Revolvimento
mecânico

Composto
orgânico

Canteiros de
minhocas

Vermicomposto
( Humus )

Leiras estáticas
aeradas

Compostagem
acelerada

( xx )

( xx ) Central de Compostagem

( x ) Eventuais

Bioexton

SistemaWindrow

Lesa– Viçosa

Processo Kneer– Tibagi

Mundo - Fértil4

Legenda:
1

2

3

1

5

5

5

AGRICULTURA
ORGÂNICA

2

3

4

5

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA A CENTRAL 
DE COMPOSTAGEM DO PROCAXIAS

Fonte: Habitat Ecológico Ltda/SEBRAE/PR.
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COLETA SELETIVA PARA A COMPOSTAGEM/VERMICOMPOSTAGEM

DOMICILIAR
(restos de alimentos)

GERADORES

Permanece no local

Composteiras
domésticas

1

2

3

Coleta em baldes 
especiais (1,5 a 5,0 L 

com tampa)
e transportados aos

PEV’s

COMERCIAL/INDUSTRIAL
(cereais, bagaços de cana,

serragem, restos de alimentos)

Pequenas
quantidades

Baldes 

4

5

Grandes 
quantidades

Bombonas 200 L 

Veículo coletor de bombonas
(troca bombonas cheias por vazias)10

6

Cereais, bagaço
de cana, serragem,

maravalhas
7

Sacos de ráfia
50 Kg

PODER PÚBLICO
(Poda de árvores, jardins

e gramas)

Material 
triturado
ou não

9
Caminhãobasculante,
carreta com trator, etc.

Transporte até a central de
compostagem

CENTRAL DE COMPOSTAGEM/VERMICOMPOSTAGEM
11

C
an

te
ir
os

p
/
m

in
h
oc

as

Pátio de 
Vermicompostagem

Peneira - Ensacamento

TrituradorAdministração

Balança

Bombonas

Pátio de armazenagem de
cereais, bagaço de cana,

Serragem

Tanque de mistura
( homogeinizador )

Pátio de armazenagem de
poda de árvores, jardins

e gramas

Armazenagem

Já Triturado

Pátio para leiras

Compostagem

8

PEV
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4

5
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quantidades

Bombonas 200 L 

Veículo coletor de bombonas
(troca bombonas cheias por vazias)10

6

Cereais, bagaço
de cana, serragem,

maravalhas
7

Sacos de ráfia
50 Kg

PODER PÚBLICO
(Poda de árvores, jardins

e gramas)

Material 
triturado
ou não

9
Caminhãobasculante,
carreta com trator, etc.

Transporte até a central de
compostagem

CENTRAL DE COMPOSTAGEM/VERMICOMPOSTAGEM
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C
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p
/
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h
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as

Pátio de 
Vermicompostagem

Peneira - Ensacamento

TrituradorAdministração

Balança
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Fonte: Habitat Ecológico Ltda/SEBRAE/PR.
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COLETA SELETIVA  PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Em julho de 2002, o Conama, publicou a Resolução 307, estabelecendo diretrizes, critérios e 
procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil.

Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

Resíduos da Construção Civil – Cambará/PR.

Caçamba com resíduos da construção civil – 
Cambará/PR.

O CREA/PR, publicou em 2008, o 
Guia para Elaboração de Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, Série de Publicações Temáticas, n.1, 
disponível no site <www.crea-pr.org.br>.
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A Resolução 307/2002 do Conama, classifica os resíduos da construção civil em:

CLASSE A – são os resíduos reutilizáveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, bloco, telhas, placas de revestimento etc.) argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

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

CLASSE B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 
metais, vidros, madeiros e outros.

CLASSE C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos 
do gesso.

CLASSE D – são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reforma e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

A figura a seguir, representa a estruturação metodológica do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) de Araucária/PR.
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Fonte: ESSENCIS.
Valas
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COPROCESSAMENTO  EM FORNOS DE CIMENTO

Estes materiais contam com leis específicas para sua destinação final que não 
incluem o coprocessamento em fornos de cimento.

Resíduos que podem ser coprocessados em uma 
fábrica de cimento:

Resíduos que não podem ser coprocessados em 
uma fábrica de cimento:

• Substâncias oleosas
• Corantes
• Tintas
• Vernizes
• Catalisadores usados
• Produtos Fotográficos
• Lodo de Esgoto
• Resinas
• Colas
• Solventes Impregnados com Tinta
• Emborrachados
• Areia ou Terra Contaminada com Óleo
• Embalagem de Produtos Químicos
• Outros

•  Pilhas
•  Lixo Doméstico
•  Material Radioativo – O coprocessamento não é o 
processo indicado para eliminar ou destruir este tipo de 
resíduo.
•  Lixo hospitalar – O lixo Hospitalar exige uma 
manipulação própria, além de ser proibido por lei o 
coprocessamento deste tipo de resíduo.

Geração 
(serviços 
de saúde)

RSU

Atmosfera

Disposição

Final RSS
Tratamento 

(Centralizado)

Gases

TG
Lodo

Sólidos

Líquidos

TL

Recursos 
Hídricos

Reciclagem

Indústrias

Geração 
(serviços 
de saúde)

RSU

Atmosfera

Disposição

Final RSS
Tratamento 

(Centralizado)

Gases

TG
Lodo

Sólidos

Líquidos

TL

Recursos 
Hídricos

Reciclagem

Indústrias
Lod

TG – Tratamento de Gases
TL – Tratamento de Líquidos

INERTIZAÇÃO
 

Os resíduos patogênicos 
(infectantes) devem passar 
inicialmente por um 
processo de tratamen-
to, conhecido por 
inertização, antes 
da sua disposição 
final, conforme 
desenho ao lado:
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Os tratamentos (inertização) em geral se apresentam conforme segue:
• Radiação – Microondas / – Raios Gama / – Ultravioleta
• Esterilização Térmica – Vapor – autoclavagem com compactação ou com trituração / – 

calor seco (sem efluente líquido).
• Hydropulping – Trituração mecânica + desinfecção química.
• Esterilização por gases – Óxido de Etileno e Formaldeído.
• Pirólise – Destilador de resíduos.
• Arco Plasma.

l

Os caminhões coletores descarregam os resíduos no pátio de recepção. Este pátio possui área 
para estocagem, manobra e operação de uma pá mecânica.

Os resíduos são movimentados pela pá mecânica e, através de uma abertura no piso do pátio, é 
acumulado sobre a tremonha do alimentador. O alimentador empurra o lixo para dentro do forno. Uma 
porta tipo quadrante trabalha conjugada como o alimentador.

O forno possui três câmaras: uma câmara primária onde resíduos são efetivamente queimados; 
uma segunda câmara onde se processa a mistura dos gases da queima com o ar; e uma terceira câmara 
onde se completa a combustão dos gases. Os resíduos são secados e queimados sobre um leito de 
peças de ferro fundido. 
Estas peças são dispostas 
em degraus inclinados 
que se movimentam 
a l t e r n a d a m e n t e .  O  
m o v i m e n t o  
reciprocamente propicia o 
r e v o l v i m e n t o  e  
t o m b a m e n t o  d o s  
resíduos, atiçando o fogo 
e conduzindo-o até o 
últ imo degrau onde 
brasas caem em um fosso 
com água. Os gases, após 
depuração, são lançados 
na atmosfera através da 
chaminé.

  INCINERAÇÃO 
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FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO

Fonte: KOMPAC.
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LANDFARMING
É um tratamento biológico na qual a parte orgânica do resíduo é decomposta pelos micro-

organismos presentes na camada superficial do solo. O tratamento ocorre pela mistura e 
homogeneização dos resíduos com a camada superficial do solo (zona arável 15 a 20cm). Após a ação 
dos micro-organismos, nova camada de resíduos pode ser aplicada sobre o mesmo solo, repetindo-se o 
mesmo procedimento sucessivamente.

ATERROS SANITÁRIOS
Aterros Classe II-A

Os  aterros para disposição de resíduos Classe II-A, são implantados conforme técnica de área, 
pelo qual formam-se camadas de resíduos (células) sobre uma base impermeabilizada. Os aterros 
Classe II-A contam com um conjunto de elementos de proteção ambiental que inclui 
impermeabilização de base, através de barreiras naturais e sintéticas, sistemas para a drenagem de 
águas pluviais, gases e percolados. Os líquidos contaminados são encaminhados para tratamento. 

 BIORREMEDIAÇÃO PARA LIXÕES

A biorremediação como processo tecnológico não é um tema novo, pois surgiu dos trabalhos de 
Pasteur em 1860, quando ele descobriu os micro-organismos anaeróbios promovendo um grande salto 
na busca de qualidade de vida da humanidade.

É um processo de aceleração da decomposição dos resíduos obtida através da inserção de 
bactérias no chorume, que é recirculada na célula do aterro sanitário.

Fonte: Aterro sanitário da Cachimba 1ª etapa de 
operação.

Fonte: Aterro sanitário  da Cachimba/Curitiba.
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CCÉÉLULA DE LULA DE 
ATERRAMENTOATERRAMENTO

Dreno de Biogás Compactação e aterramento

Coleta Lixo novo

Cidade

Dreno de chorume

CCÉÉLULA DE LULA DE 
ATERRAMENTOATERRAMENTO

Dreno de Biogás Compactação e aterramento

Coleta Lixo novo

Cidade

Dreno de chorume

Fonte: LM Tratamento de Resíduos.

Tratamento Primário
Aterramento Sanitário Celular.

Tratamento Secundário
Aceleração da Biodegradação.

Tratamento Terciário
Sólidos, Líquidos e Gases.

Aceleração da Biodegradação

Os avanços da biotecnologia permitiram a aceleração do tratamento definitivo dos passivos 
ambientais causados pelos lixões.
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indicado no gráfico abaixo

A sua criação se define, como um processo objetivo para avaliar as cargas ambientais 
associadas a um produto, processo de atividade, identificando a quantidade de energia e materiais 
utilizados, nos resíduos liberados ao meio para evoluir e poder por em prática, melhores ajustes ao 
ambiente.

As informações coletadas na Análise do Ciclo de Vida de Produtos, e os resultados de sua 

análise e interpretação podem ser úteis para tomadas de decisões, na seleção de indicadores 

ambientais relevantes para avaliação de  projetos ou reprojetos de produto ou processo e, ou 

planejamento estratégico.

Incoraja as indústrias a considerar as questões ambientais associadas aos sistemas de 

produção/insumos, matérias-primas, manufaturas, distribuição, uso, disposição, reúso e reciclagem.

Ajuda a melhorar o entendimento dos aspectos ambientais ligados ao processo produtivo de 

uma forma mais ampla, auxiliando na identificação de prioridades e afastando-se do enfoque 

tradicional end-off-pipe, (tubo virado para dentro da indústria), para a proteção ambiental e servindo 

de subsídio para estratégias de marketing (tipo de declarações ambientais ou esquema de rotulagem).

Vários países vêm utilizando as técnicas da Análise do Ciclo de Vida para traçar suas políticas 

governamentais: Áustria, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Japão, Holanda, Noruega, Suécia e 

Estados Unidos são alguns desses países.

A Alemanha e a França estabeleceram políticas muito fortes de responsabilidade dos produtores 

no que se refere às embalagens. Recentemente, o governo alemão aprovou uma legislação chamada Life-

Cycle and Waste Management Act habilitando-o a estabelecer metas e cronogramas para a indústria 

implementar, entre outras coisas, programas de ciclo de vida em outros produtos que não embalagens.

A França concede o rótulo ambiental NF-Environment, baseado em critérios desenvolvidos a 

:

Sistema

Matéria-prima

Energia

Produto e Subproduto 

Resíduos
Sistema

Matéria-prima

Energia

Produto e Subproduto 

Resíduos

Fonte: Universidade de SC. Dep. Eng. Sanitária e Ambiental.
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partir das informações dos inventários de ciclo de vida.

O Conselho Nórdico de Ministros constituídos por representantes da Dinamarca, Noruega, 

Suécia e Finlândia, iniciou um projeto chamado LCA-Nordic para desenvolver um código de práticas 

para a ACV.

A EPA – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, realiza um amplo programa de 

pesquisa com o objetivo de desenvolver metodologias de avaliação do ciclo de vida de produtos e 

encorajar o uso de conceitos de ciclo de vida nos projetos de produtos e processos.

Algumas organizações supragovernamentais ou profissionais também têm-se envolvido no uso 

e/ou desenvolvimento das técnicas de ACV.

A Setac – Society of Environmental Toxicology and Chemistry, é uma sociedade profissional de 

indivíduos e grupos para estudos de problemas ambientais. Sua fundação para educação ambiental 

tem sido um dos maiores desenvolvedores da metodologia da ACV. Muitos dos conceitos desenvolvidos 

na Setac foram adotados pela ISO.

A UNEP - United Nations Environment Program, estabeleceu um grupo de trabalho sobre 

desenvolvimento autosustentado de produtos para promover o uso mais racional dos recursos na 

produção. Esse grupo examinará o ciclo de vida de produtos enfocando seus impactos sobre as nações 

em desenvolvimento.

A OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, através de seu grupo de 

prevenção e controle da poluição, desenvolveu um programa de trabalho para os próximos anos sobre 

gerenciamento do ciclo de vida e política de produtos com o objetivo de rever a prática corrente e avaliar 

o uso dos métodos de ciclo de vida como apoio às decisões políticas públicas.

Além dos governos e das organizações mencionadas várias empresas e associações de classe 

têm-se utilizado das técnicas de ACV para avaliar seus processos produtivos. Destacam-se nesse 

campo as seguintes companhias e corporações: Eastman Kodak, Procter & Gamble, Eletrolux, GE, Dow 

Chemical, The Body Shop, Hewlet Packard, Scott Paper, Volvo, Ford, GM, Chrysler, Mercedes-Benz 

etc. Alguns setores industriais têm desenvolvido estudos via associações de classe, como a Associação 

de Manufaturas de Plástico da Europa, o International Iron and Steel Institute e outras.  

Desenvolvem, também, estudos sobre a ACV, várias instituições acadêmicas e centros de 

ciência entre as quais destacam-se: IFEU – Instituto de Pesquisas Sobre Energia e Meio Ambiente 
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(Alemanha), Fundação de Pesquisa Ostfold (Noruega), Centro de Projetos RMIT (Austrália), Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts – MIT (EUA), Centro de Gerenciamento de Recursos Ambientais 

(França) e ETH – Instituto Suíço de Tecnologia e Meio Ambiente.

No Brasil, a Análise do Ciclo de Vida de Produtos ainda não é uma ferramenta muito difundida, 

poucas empresas e instituições, como é o caso da Mercedez-Benz do Brasil e do Instituto  Técnico de 

Alimentação – ITAL, utilizam essa ferramenta. Estima-se, no entanto, que a partir da publicação das 

Normas ISO sobre ACV cresçam as iniciativas nessa área.

A ISO 14.040 estabelece que a Análise do Ciclo de Vida de Produtos deve incluir a definição do 

objetivo e do escopo do trabalho, uma análise do inventário, uma avaliação de impacto e a 

interpretação dos resultados, como no gráfico abaixo:
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e 
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dados
- Aquisição de 
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primas e 
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Interpretação

FASES DA ACV
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A Norma ISO 14.040 preconiza que a fase de definição dos objetivos seja esclarecida de forma 

clara e inequívoca, a utilização que se pretende dar aos resultados do estudo, a que tipo de audiência se 

destina e o processo de revisão crítica que se pretende adotar. Essas definições, que estabeleceram a 

funcionalidade do sistema (não importa se produtos ou serviços), devem ser dadas antes da 

formulação da metodologia a ser utilizada e, como influencia o resultado final, representam uma etapa 

chave de qualquer projeto de ACV.

De uma forma simplificada a Norma ISO 14.040 estabelece que o conteúdo mínimo do escopo 

de um estudo de ACV deve referir-se às suas três dimensões: onde iniciar e parar o estudo do ciclo de 

vida (a extensão da ACV), quantos e quais subsistemas incluir (a largura da ACV), e o nível de detalhes 

do estudo (a profundidade da ACV). Estabelece, ainda, que tais dimensões devem ser definidas de 

forma compatível e suficiente para atender o estabelecido nos objetivos do estudo. 

A Análise de inventário é a fase de coleta e quantificação de todas as variáveis (matéria-prima, 

energia, transporte, emissões para o ar, efluentes, resíduos sólidos etc.) envolvidas durante o ciclo de 

vida de um produto e processo. A condução do inventário é um processo interativo. A sequência de 

eventos invariavelmente envolve a checagem de procedimentos de forma a assegurar que os requisitos 

de qualidade estabelecidos na primeira fase estejam sendo obedecidos.

A Norma ISO 14.040 estabelece os parâmetros gerais para a análise de inventário e a Norma 

ISO 14.041 estabelece seus procedimentos de forma mais detalhada.

A Norma ISO 14.040 estabelece que um esquema geral para inventário deve ser constituído:

Da apresentação do sistema de produto a ser estudado e dos limites considerados em termos dos 

estágios de ciclo de vida, unidades de processo e entradas e saídas do sistema;

Da base para a comparação entre sistemas, em estudos comparativos;

Dos procedimentos de cálculo e da coleta de dados, incluindo-se as regras para a alocação de 

produtos e o tratamento dispensado à energia; e

Dos elementos necessários a uma correta interpretação, por parte do leitor, dos resultados da 

análise do inventário.

Representa um processo qualitativo/quantitativo do entendimento e avaliação da magnitude e 

significância dos impactos ambientais baseado nos resultados obtidos na análise do inventário. O nível 
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de detalhe, escolha dos impactos a serem avaliados e a metodologia utilizada depende do objetivo e do 

escopo do estudo.  

Considera a identificação e análise dos resultados obtidos nas fases de inventário e/ou avaliação 

de impacto de acordo com o objetivo e o escopo previamente definidos para o estudo. Os resultados 

dessa fase podem tomar a forma de conclusões e recomendações aos tomadores de decisão. 

A  Análise do Ciclo de Vida  foi utilizada como ferramenta nos Municípios de Quatro Barras e 

Campina Grande do Sul, abrangendo os materiais recicláveis que entram na forma de bens de consumo 

e saem em forma de produtos com potencial para a reciclagem. Tal processo forma um ciclo com  

etapas que compreendem desde o sistema produtivo (berço),  disposição final (túmulo).

As cidades em estudo foram escolhidas devido à proximidade geográfica e por serem de 

pequeno porte.

Ao entrar em contato com as prefeituras dos municípios foi estabelecida a coleta de dados sobre 

o manejo integrado de Resíduos Sólidos, referente ao Aterro Sanitário da Cachimba e do programa de 

Coleta Seletiva “Lixo que não é lixo”.

Na sequência localizou-se um centro de triagem em Borda do Campo, o qual é abastecido pelos 

caminhões da coleta seletiva de Quatro Barras e Campina Grande do Sul. No centro de triagem, obteve-

se informações sobre  a quantia de lixo reciclável.

Na continuidade do estudo realizou-se a caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos de 

Campina Grande do Sul, pelo método do Quarteamento (de acordo com a NBR 10.007) para 

identificar a quantidade de material com potencial para a reciclagem, sendo  disposto no aterro 

sanitário da Cachimba, inviabilizando o seu reaproveitamento.

Após realizada a caracterização dos Resíduos Sólidos Urbano, iniciou-se a busca  de fontes de 

materiais recicláveis, os carrinheiros e carroceiros, uma vez que estes vendem o material pré-

Com o apoio do IEL e Bolsa de Reciclagem a PUCPR, em 2002, elaborou o documento 

denominado:“Análise do Ciclo de Vida e Fluxo de Materiais Recicláveis Provenientes dos RSU tendo 

em vista a Implantação de Indústrias Recicladoras no Estado do Paraná, aplicada aos Municípios 

de Quatro Barras e Campina Grande do Sul”.

à
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selecionado para aparistas e depósitos.
 Após o encerramento da primeira etapa do estudo, houve a necessidade de se estabelecer a 
origem dos materiais de Quatro Barras e Campina Grande do Sul. 

Foram levantados dados sobre estabelecimentos comerciais e mercados para a 
caracterização dos principais geradores dos Resíduos Sólidos.

Foi detectado que as regiões em estudo possuem carência de pontos de venda de bens de 

consumo, incentivando seus habitantes, a efetuarem suas compras em estabelecimentos comerciais 

na região Metropolitana de Curitiba.

Tais estabelecimentos estão localizados nas vias de acesso aos Municípios de Quatro Barras e 

Campina Grande do Sul, inviabilizando o estudo da entrada dos materiais recicláveis.
A coleta de dados na fonte foi de extrema importância para o desenvolvimento do projeto, 

possibilitando que os dados fossem sistematizados e analisados para se obter as conclusões 
demonstradas no fluxograma a seguir.
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Resultados Obtidos
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Resultados Obtidos
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Queremos agregar a esta publicação, um item referente à eficiência e à sustentabilidade dos 
sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, uma vez que aí está o elo mais fraco da 
Gestão Integrada desses sistemas. A falta de uma gestão adequada e da sustentabilidade necessária, 
faz com que a maioria dos sistemas apresentem baixa eficiência na operação e manutenção aferida por 
indicadores normalmente utilizados para avaliação dos desempenhos de cada Município brasileiro.

A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei 11.445, de 05/01/2007, estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, destacando-se os princípios fundamentais:

• Universalização do acesso;

• Integralidade;

• Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas;

• Adoção de métodos, técnicas e processos que consideram as peculiaridades locais e 

regionais;

• Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 

saúde e outras de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de 

vida;

• Eficiência e Sustentabilidade;

• Utilização de tecnologias apropriadas;

• Transparência das ações;

• Controle social;

• Segurança, qualidade e regularidade;

• Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
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O Fluxograma a seguir, representa a inter-relação entre a cidade, a caracterização dos resíduos 
sólidos e as diferentes tipologias a serem adequadamente gerenciadas.

Para que seja implantado junto ao Município uma gestão integrada eficiente deverão 
ser observados os elementos a seguir referenciados.

 

ABNT 

Classe I - Perigosos 

Classe II A - Não Inertes 

Classe II B - Inertes 

CIDADE 

Baterias/Pilhas 
Lâmpadas Fluorescentes 

Vidros especiais 

Eletro-eletrônicos 
Pneus 

Resíduos Especiais 

Varrição 

Orgânico 

Rejeitos 

Recicláveis 

Papel 
Plástico 

Res. 
Com./Domiciliar 

Metais 
Vidro 

A1 a A5 - Infectantes 

B - Químicos 

C - Radioativos 

Res. Serv. Saúde 

D - Comuns 

A - Agregados 

B - Recicláveis 

C - Gesso 

Resíduos Const. 
Civil 

D - Perigosos 

Poda 
Árvores/Jardins 

Inflamável 

Reativos 

Corrosivos 

Tóxicos 

Patogênicos 

Resíduos 
Industriais 

 NBR 10004/04 
 NBR 10005/04 
 NBR 10006/04 
 NBR 10007/04 

Res. Volumosos 

E -Perfuro-cortantes 

Óleo Vegetal usado 

----RSU---- 

Não Inertes e Inertes 

EFICIÊNCIA – GESTÃOINTEGRADA 

FLUXOGRAMA DE UM SISTEMA DE COLETA/TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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Coleta de Informações sobre os 
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(Eficiência)

Sustentabilidade

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA 
E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A gestão integrada de resíduos sólidos deve ser entendida como a maneira de:

“Conceber, implementar e administrar sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos urbanos, considerados uma ampla participação dos setores da sociedade e tendo como 

perspectiva o desenvolvimento sustentável aquele que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.”
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Para que tudo isso se concretize, torna-se necessária a gestão participativa da sociedade com 

os diversos setores da administração pública, tendo em vista respeitar as características, os 

hábitos e a cultura da população.

A Constituição Federal de 1988 diz “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 

ou sob regime de concessão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

A prestação de serviços públicos deve ser objeto de regulação e de fiscalização.

Resumidamente apresenta-se a seguir, as diferentes formas de execução:
• Direta  Poder Público (por si só) ou órgão, secretaria, departamento, setor etc.

• Indireta   

Delegação Legal (Autarquia, Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista);

Delegação Contratual (Concessão, Parceria Público  privado, permissão ou 

terceirização).

• Gestão Associada (Consórcio Público ou Convênio de Cooperação)  Contrato de 

Programa.

• Consórcio Público “ associação formada por dois ou mais entes da Federação, para a 

realização de objetivos de interesse comum”.

Modelos Institucionais

• Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal

• Convênio Administrativo

• Autarquia

• Empresa Pública Intermunicipal

• Sociedade Intermunicipal de Economia Mista

• Terceirização

• Terceirização de Fundo Especial

• Concessão

:

:
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SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA

AMBIENTAL
• Minimização dos impactos provocados pela destinação inadequada dos resíduos, 

erradicando os lixões que representam uma situação sanitária totalmente indesejável. 

SOCIAL
• Integração dos diversos setores municipais e a viabilização de parcerias com entidades 

da sociedade civil favorecendo a continuidade dos trabalhos independentemente da 
posição da Prefeitura local.

     Estabelecimento de taxas/tarifas reais;

• Desvinculação do IPTU;

• Vinculação com água e esgoto, energia elétrica, outras;

• Estabelecimento de Consórcios Intermunicipais (aterros, incineradores, autoclavagem, 

micro-ondas, reciclagem de RCC – usinas);

• Redução da geração de resíduos e do disperdício de materiais;

• Incentivos à implantação de indústrias recicladoras;

• Educação Ambiental voltada para os resíduos sólidos;

• Incentivos à coleta seletiva para a reciclagem e para a compostagem/ 

vermicompostagem.

•




