PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS –
PGRS

MUNICÍPIO DE PÉROLA D´OESTE – PR

PÉROLA D´OESTE – PR

MARÇO DE 2021

Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos - PGRS
Município de Pérola D´Oeste – PR

Sumário
INFORMAÇÕES GERAIS
1

4

Aspectos gerais do município de Pérola D´Oeste – PR

5

1.1

História do município

5

1.2

Aspectos Geográficos

5

1.3

Aspectos populacionais

7

1.4

Aspectos socioeconômicos

8

2

Resíduos sólidos

10

3

Objetivos

11

3.1

Objetivos gerais

11

3.2

Objetivos específicos

11

4

Justificativa

12

5

Conceitos e definições

13

5.1

Resíduos sólidos

13

5.2

Resíduos sólidos no mundo

13

5.3

Resíduos sólido no Brasil

13

5.4

Resíduos sólidos no Estado do Paraná

15

5.5

Caracterização dos Resíduos Urbanos

16

5.5.1

Tipos e classificações de resíduos

16

5.5.2

Tipologia dos resíduos sólidos

16

5.5.3

Resíduos Urbanos

17

5.5.4

Resíduos domiciliar

17

5.5.5

Resíduos Comerciais

17

5.5.7

Resíduos Especiais

17

5.5.8

Resíduos Industriais

17

5.5.9

Resíduos dos serviços de saúde

18

5.6
6

A situação do município de Perola d’Oeste

Coleta seletiva
6.1

19
22

Educação Ambiental

22

2

Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos - PGRS
Município de Pérola D´Oeste – PR

6.2 - Sistema de Coleta Seletiva

24

6.3

Principais vantagens da coleta seletiva

27

6.4

Resultado e melhoria

27

7

Metodologia
7.1

29

Fases de implantação

29

8

Cronograma de execução

32

9

Resultados esperados

33

10

Referencias

34

3

Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos - PGRS
Município de Pérola D´Oeste – PR

INFORMAÇÕES GERAIS
Dados da empresa:
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal de Perola d’Oeste
Razão Social: Prefeitura Municipal de Perola d’Oeste
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 290, Centro, Pérola d’Oeste, Paraná.
Telefone: 46 – 35560 1223
CNPJ: 75.924.290/0001-69

Responsáveis:
Responsável: Edsom Luiz Bagetti
RG: 3.719.625-8
CPF: 629.393.609-44

Responsável: Robson Tiago Bohrer Teixeira
RG: 8.499.309-3
CPF: 048.962.459-62

Localização do Empreendimento
Informações da Propriedade: Lote Rural nº 29-C, Gleba 20 – PO
Endereço: Linha São Leopoldo - Saída para Linha São Valentin, s/nº, Zona
Rural, Pérola d’Oeste, Paraná.
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1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D´OESTE – PR
1.1 História do município
O município de Pérola D’Oeste, criado através da Lei Estadual n°
4.348, de 11 de abril de 1961, foi instalado em 27 de novembro do mesmo ano,
sendo desmembrado do município de Capanema. Sua antiga denominação era
“KM – 35”.
O município tem uma área total de 206,7 km² e fica a uma distância de
aproximadamente 550 Km da capital Curitiba. De acordo com o Censo de 2010
IBGE a população era de 6.761 habitantes, sendo na área urbana 3.187
habitantes e na área rural 3.574 habitantes. Sua densidade demográfica 32,81.
É um município onde a base econômica é a agricultura, comércio e a pecuária.
Seu principal Rio é o Lajeado Grande.
Pérola D’Oeste teve o início do seu povoamento em 1948, com a
instalação de algumas famílias no local, essa povoação, está associada a revolta
de 1957, pois o município era uma área florestal densa e de solo muito fértil,
motivo pelo qual despertou interesse de pequenos agricultores vindos do Sul,
especificamente RS e SC, que traziam em sua bagagem a esperança de fartura
e a coragem de conquistar uma nova terra, desbravar a mata e fecundar o solo
com grãos que lhes trouxesse o alimento.
A revolta de 1957, conhecida como a "Revolta dos Posseiros", trouxe
além da terra prometida muita dor e sangue derramado, mas também lhes trouxe
a vitória, dando início assim a história do nosso querido Município denominado
Pérola d'Oeste.

1.2 Aspectos Geográficos
O município de Pérola d´Oeste, possui uma área de 205,28 quilômetros
quadrados, situado no sudoeste do Paraná numa altitude média de 415 metros
acima do nível do mar, na latitude 25º49’24” sul e longitude de 53º44’24” oeste.
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O Município de Pérola D`Oeste, está localizado na região Sudoeste do
Paraná, distante da Capital Curitiba aproximadamente 550 km e está a cerca de
28 km de distância do aeroporto mais próximo que se localiza na cidade de
Realeza. O município faz divisa com Ampére, Planalto, Bela Vista da Caroba,
Pranchita e a República Argentina (Figura 01 e 02).
Figura 01: Localização do município de Pérola D´Oeste – Pr.

Figura 02: Município de Pérola D´Oeste.

Fonte: Google Earth (2021).
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1.3 Aspectos populacionais
A população urbana e rural do município, entre os anos de 1970 a 2010,
encontrava-se assim distribuída:
Tabela 1: População de Pérola D´Oeste, 1991 –
2019
Ano
1991
1996
2000
2007
2010
2018
2019

Habitantes
12.255
11.293
7.354
7.046
6.761
6.407
6.347

Fonte: Adaptado de Serviço Autônomo Paraná Cidade, 2006 e Gazeta do
Povo, 2019.
Figura 3: População de Pérola D´Oeste,1991 – 2019.

Fonte: Adaptado de Serviço Autônomo Paraná
Cidade, 2006 e Gazeta do Povo, 2019
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Figura 4: Variação populacional de Pérola D´Oeste, 1991 2019

O município conta com um índice de desenvolvimento humano (IDH) de
0,726, e apresenta nível de escolarização de cerca de 99,1% da população de 6
a 14 anos.

1.4 Aspectos socioeconômicos
Responsável por apenas 46% do PIB (Produto Interno Bruto) municipal,
o setor agropecuário merece uma atenção especial para o seu desenvolvimento.
Embora

nem

toda

a

população

seja

ligada

às

atividades

rurais,

aproximadamente, 81% declara um alto grau de insatisfação com o setor. Os
produtos rurais são vistos com uma certa preocupação, sendo que 86% dos
produtores declaram que, o setor agropecuário do município, está em queda ou
estagnado, quando comparado a outras regiões do Estado.
A participação da indústria, na economia do município, é pequena,
contribuindo em menos de 1% do PIB municipal. Os produtos minerais, não
metálicos, produtos alimentares e a extração de minerais, são os produtos mais
importantes da manufatura local. De acordo com o IBGE (censo de 2000), o setor
de serviços contribui para a formação do PIB municipal em torno de 53%. A
carne, o leite e ovos somam os principais produtos agrosilvopastoris, tendo como
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indústria dominante, no município, a Sadia. Ao todo, estão instalados no
município, 36 estabelecimentos comerciais varejistas, 15 estabelecimentos de
serviços gerais e 10 indústrias.
Figura 5 - Setores responsáveis pelo Produto Interno Bruto do município – 2000.

Fonte: IBGE – 2000.
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2 RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos "lixo" é um dos grandes problemas que ameaçam a
vida no planeta terra, porque além de poluir o solo, a água e o ar, também atrai
animais que veiculam doenças. Ao contrário das tribos primitivas que só
produziam o necessário para a sua sobrevivência, vivemos numa sociedade
consumista onde as pessoas têm valor pela quantidade de bens que possuem.
Geralmente, quem tem maior poder aquisitivo, acaba por consumir mais,
produzindo mais lixo.
Atualmente a propaganda vem estimulando o consumo de materiais
descartáveis, porém, em nenhum momento, pensou-se nos resíduos gerados
durante a fabricação, se estes serão recicláveis ou não, e onde iremos descartálos.
O desperdício também gera resíduo. Só no Brasil, em 2006, foram
jogados fora cerca de 14 milhões de toneladas de alimentos, sendo que existem
30 milhões de brasileiros famintos. A coleta seletiva é citada como uma
alternativa para o problema dos resíduos sólidos, possibilitando melhor
reaproveitamento do papel, vidro, metal, plástico e matéria orgânica.
Somente com a criação de novos hábitos poderemos contribuir para a
construção de uma sociedade mais consciente, mais civilizada, mais atenta,
mais comprometida e "mais limpa".
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais
Promover a sanidade ambiental do município de Pérola D´Oeste,
Paraná, por meio do adequado gerenciamento de resíduos sólidos.
3.2 Objetivos específicos
● Aprimorar e ampliar o serviço de coleta de resíduos;
● Reduzir os gastos com disposição de resíduos em aterro sanitário;
● Alcançar maior envolvimento da população local no processo de
separação e destinação adequada dos resíduos domiciliares;
● Realizar a coleta de resíduos especiais em sistema de logística reversa;
● Realizar a coleta adequada de resíduos recicláveis e especiais;
● Desenvolver ações de educação ambiental.
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4 JUSTIFICATIVA
O alvo do projeto na comunidade, na questão ambiental, é chegar a um
patamar de equilíbrio da comunidade com a natureza, e esse projeto tem um dos
passos pioneiros para se chegar a esse alvo, estruturando a questão da
destinação dos resíduos sólidos.
Hoje já existem muitas formas de tratar os resíduos, porém ainda não
há divulgação suficiente para conscientizar os seres humanos sobre o grande
impacto que o lixo pode causar ao meio ambiente. Observa-se que esse
comportamento humano é de origem educacional, visto que as pessoas não
recebem preparo a nível familiar, escolar, social e político para este assunto.
A implantação de um Programa de Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos Urbanos (PGRSU) com sistema de coleta seletiva no município,
contribuirá com a paisagem, estética, para uma vida melhor, e mais saudável
aos seus habitantes servindo de referência para outros municípios.
Para difundir as praxes da Produção Limpa e, promover de forma
contínua e processual a adequada destinação dos resíduos sólidos, recicláveis
e não recicláveis, por meio da coleta seletiva com o mapeamento, quantificação,
caracterização, controle e diagnóstico dos impactos causados ao meio ambiente.
Promovendo permanentemente uma intensa campanha socioeducativa,
incentivando o desenvolvimento cognitivo de toda comunidade voltada para o
pensamento crítico, reflexivo, criativo e sistêmico acerca da responsabilidade
socioambiental, e qualidade de vida.
Assim, o PGRS é importante:
● Melhora a imagem da empresa;
● Evita acidentes e contaminações;
● Evita gastos com multas;
● Reduz a formação de passivos ambientais;
● Ajuda a fazer melhor uso dos recursos naturais;

● Contribui com a qualidade de vida;
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5 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
5.1 Resíduos sólidos
Lixo é todo e qualquer tipo de resíduos sólidos produzido, e descartados
pela atividade humana doméstica, social e industrial.
A crescente preocupação com a quantidade de resíduos produzidos e o
aumento do custo da matéria prima, aliados ao desenvolvimento da tecnologia,
viabilizam o reaproveitamento e reciclagem cada vez maior do lixo, promovendo
economia de recursos naturais e redução do volume de material a ser disposto.

5.2 Resíduos sólidos no mundo
Estima-se que a população mundial, hoje e de aproximadamente 7,79
bilhões de pessoas, está população gera cerca de 2 a 3 bilhões de toneladas de
lixo por ano. Dentre os maiores produtores de lixo do planeta encontra-se a
China, Estados Unidos e o Brasil.
Até o ano de 2012, a China produzia aproximadamente cerca de 520 mil
toneladas por dia, este valor passou a ser ainda maior a partir de 2018 quando
passou a produzir cerca de 906 mil toneladas por dia. Com este aumento na
produção o país ultrapassou os Estados Unidos como o maior produtor de lixo
do mundo, enquanto a China teve uma produção de 906 mil Ton/dia os Estados
Unidos no mesmo ano produziram 658 mil ton/dia.
Atualmente os países que apresentam economia mais desenvolvidas
buscam melhorar o gerenciamento dos resíduos produzidos, sendo através da
incineração do lixo para gerar energia, reciclagem, compostagem e etc.

5.3 Resíduos sólido no Brasil
Estima-se que a população atual brasileira esteja em 212 milhões de
habitantes, esta população gera cerca de 229 mil toneladas de lixo por dia, sendo
que devido á condição geográfica e sócio-econômica a geração de lixo é irregular
e o seu gerenciamento também é irregular.
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As Tabelas 2 e Figura 6 demonstram que ás três regiões com maior
concentração de população são as que mais produzem lixo, no entanto, apenas
as regiões sul e sudeste onde o nível de renda da população e maior e
consequentemente a arrecadação pelos estados e maior, apresenta um nível de
coleta superior a 90% enquanto a região norte onde a população apresenta nível
menor de renda a coleta resíduos e de apenas 81%.
Tabela 2: Resíduos coletados diariamente nas regiões brasileira
Regiões

População em

resíduo total

2018

(Ton/dia)

Norte
18.182.253
13.069
Nordeste
56.760.780
43.763
Centro-Oeste
16.085.885
14.941
Sudeste
87.711.946
105.977
Sul
29.754.036
21.561
Brasil
208.494.900
199.311
Fonte: ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2018/2019.

Figura 6: Porcentagem de resíduos sólidos coletados nas regiões
brasileiras.

Fonte: ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2018/2019.
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5.4 Resíduos sólidos no Estado do Paraná
Para bem atuar sobre os problemas dos resíduos sólidos é necessário
que, além da formulação da sua política, eles estejam alicerçados num programa
de abordagem sistêmica, que contemplem ações que possibilitem a sua efetiva
implementação no contexto da realidade do Estado, com a participação efetiva
do município.
A participação integrada Estado/Município, na implementação de uma
política para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos é o principal
alicerce para a obtenção de resultados positivos, gerando como consequência
imediata um respeito ao meio ambiente e a preservação da saúde e bem estar
da população, pois segundo Organização Mundial da Saúde define-se como
“saúde” “o estado de completo bem estar físico, mental e social e, não apenas,
a ausência de doenças ou enfermidades”.
Com esta integralização certamente atingiremos os embasamentos
fundamentais necessários para cumprir os dispositivos descritos na Lei de
Crimes Ambientais, 9605/98, conhecida como Lei da Natureza, ferramenta da
cidadania, instrumento a favor da qualidade de vida de todos e das futuras
gerações. Esta Lei faz com que o infrator, além de cumprir a pena, venha a
restaurar os danos causados ao meio ambiente.
Dentre os diversos artigos, ressaltamos o Art. 2º - Quem, de qualquer
forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a
estas combinadas na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que sabendo de conduta criminosa
de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Sua
aplicação é dever do estado e do próprio cidadão, procurando fortalecer o
pensamento conservacionista na coletividade.
O Estado do Paraná em seus municípios possui carência efetiva de
implementação

de

unidades

de

trabalho
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adequadamente os resíduos sólidos produzidos em suas várias especificidades:
urbano, rural, de saúde, industrial, da construção civil, de vegetação e especial
(pneus, baterias, lâmpadas, óleos, entre outros).

5.5 Caracterização dos Resíduos Urbanos
Define-se as características dos resíduos de acordo com sua
composição. A importância desta definição está relacionada à escolha da melhor
tecnologia para o tratamento e ou aproveitamento e destinação final dos
resíduos. Resolução nº 005 / CONAMA, de 5 de agosto de 1993 – NBR n.
10.004.
5.5.1 Tipos e classificações de resíduos
Conforme Resolução 275/01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA, os tipos de resíduos produzidos no município, se constituem em:
● Orgânicos: (Restos de Comida, Casca de Frutas e Verduras, Grama,
Galhos Pequenos...);
● Rejeitos: (papel higiênico, absorventes íntimos, palitos de dentes, filtros
de cigarro...);
● Rejeitos perigosos: (lâmpadas fluorescentes, filtros de ar condicionados,
baterias, pilhas...).
● Recicláveis: (papel, papelão, plásticos em geral, metais...);
5.5.2 Tipologia dos resíduos sólidos
De acordo com sua origem, define-se a tipologia de resíduos sólidos.
Esta classificação permitirá a escolha mais adequada para a destinação final do
lixo.
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5.5.3 Resíduos Urbanos
É formado por resíduos sólidos gerados num aglomerado urbano,
excetuados os resíduos industriais perigosos e de serviços de saúde,
abrangendo, portanto, os resíduos domiciliares, comerciais e públicos.

5.5.4 Resíduos domiciliar
É formado pelos resíduos sólidos gerados pelas atividades residenciais.
Apresenta elevado percentual de matéria orgânica (da ordem de 60%) e ainda
outros componentes, como embalagens plásticas, latas, vidros e etc.

5.5.5 Resíduos Comerciais
Sua composição varia de acordo com as atividades desenvolvidas nos
estabelecimentos comerciais, etc, onde às vezes predominam os resíduos
orgânicos. Já nos escritórios verifica-se a predominância de papéis.

5.5.6 Resíduos Públicos
É formado pelos resíduos sólidos resultantes das atividades de limpeza
de vias e logradouros públicos, compondo-se de papéis, terra, areia, folhas e etc.

5.5.7 Resíduos Especiais
É aquele que, em função das características peculiares que apresenta,
passa a merecer cuidados especiais em seu acondicionamento, transporte,
manipulação e disposição final. Compreendem os resíduos industriais, os
resíduos de portos e terminais rodoviários.
5.5.8 Resíduos Industriais
A

composição

dos

resíduos

sólidos

industriais

depende

fundamentalmente do tipo de indústria e de seu processamento. Nem todos os
resíduos produzidos por indústrias devem ser classificados como resíduos
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industriais, uma vez que diversos tipos de indústrias muito comum no meio
urbano, como padarias, confecções e etc, produzem apenas resíduos de
natureza idêntica aos domiciliares, eventualmente, em maior quantidade.
Os resíduos industriais perigosos são todos os resíduos não possíveis
de tratamento convencional, resultantes e do tratamento de seus efluentes
(líquido e gasosos), que por suas características, apresentam periculosidade
efetiva ou potencial à saúde humana ou ao meio ambiente.
Deve-se ter o conhecimento, de que todos os estabelecimentos que
geram e manipulam resíduos industriais, são responsáveis pela destinação final
dos resíduos de acordo com a LEI ESTADUAL 12493/99, ART 4° e 6°.
5.5.9 Resíduos dos serviços de saúde
Compõe-se dos resíduos provenientes dos hospitais, centros cirúrgicos,
ambulatórios, postos médicos e odontológicos, clínicas, farmácias e laboratórios.
Compreende-se:
● Resíduos infectantes ou lixo séptico – sangue e hemoderivados; animais
usados em experimentação, assim como os materiais que tenham entrado
em contato com os mesmos; excreções, secreções e líquidos orgânicos;
resíduos de laboratórios de análises clínicas; resíduos de sanitários de
unidade de internações e de enfermarias, e etc.
●

Resíduos comuns – resíduos de atividades administrativas dos serviços de
varrição e limpeza, restos de alimentos que não tiveram contato com
pacientes, e etc.

●

Rejeitos radioativos – materiais radioativos ou contaminados com
radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços
de medicina nuclear e radioterapia.

● Observa-se que os resíduos infectantes compreendem um pequeno
percentual do lixo dos serviços de saúde. Abrindo as portas do organismo
às contaminações, representam riscos para quem os manuseia, devendo,
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portanto, ser previamente acondicionado em recipientes rígidos estanques e
vedados.

5.6 A situação do município de Pérola D’Oeste
O município de Pérola d’Oeste com o processo de coleta de resíduos
urbanos, realizado por caminhão compactador do próprio município.
Após a coleta este material é acondicionado em contêiner de empresa
contratada, e esta, ao menos uma vez por semana, realiza a retirada do
contêiner, levando o material para aterro sanitário da própria terceirizada.
A quantidade de material coletado varia de 3000 a 5000 kg diariamente,
sendo que esta variação está muito ligada à questão de época da semana, época
do ano e acontecimentos festivos ou promocionais.
Todo o resíduo coletado não sofre nenhum processo de separação,
sendo que todos os tipos tem o mesmo tratamento.
No município, existem muitos catadores ambulantes, que realizam a
coleta dos resíduos recicláveis antes deste serem coletados pelo caminhão.
Embora este trabalho é de grande importância, hoje o mesmo vem causando
alguns transtornos, pelo fato de que os mesmos estão armazenando o resíduo
coletado de forma inadequada, podendo trazer riscos para a saúde pública.
Assim, nota-se a necessidade de se organizar um espaço especifico
para que estas pessoas possam desenvolver as suas atividades de forma
organizada e com melhores condições.
Desta forma, todos ganha, pois o município vai conseguir diminuir o
volume de resíduos encaminhados para o aterro, economizando neste processo,
bem como, com um espaço organizado para a reciclagem de materiais, se estará
gerando renda para os munícipes envolvidos.
Em relação a caracterização dos resíduos, descreve-se:
a) Origem dos resíduos:
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Os resíduos sólidos terão origem na coleta convencional porta-a-porta
realizada por empresa privada no município de Pérola D´Oeste. Os resíduos
coletados são classificados como não-perigosos do tipo domiciliares e
comerciais.
b) Composição dos resíduos;
A composição percentual dos resíduos sólidos convencionais em Pérola
DO
́ este é em média de 31,9% de resíduos secos (recicláveis), 51,4% de
resíduos orgânicos e 16,7% de rejeitos. Os 31,9% dos resíduos secos podem
ser desmembrados em 13,5% de plásticos, 13,1% de papel, papelão e tetrapak,
2,9% de metais e 2,4% de vidros (ABRELPE, 2017; PGIRS/CIVC, 2014).
Considera-se que com a implantação da coleta seletiva de resíduos
orgânicos e de resíduos recicláveis no município, estima-se que 80% dos
resíduos recicláveis são coletados e encaminhados para o Barracão de Triagem,
e 50% dos resíduos orgânicos são coletados pela coleta seletiva de orgânicos.
Deste modo, a composição percentual esperada dos resíduos que serão
coletados pela coleta convencional e encaminhados para a unidade de
transbordo será em média de 6,4% de resíduos secos (recicláveis), 25,7% de
resíduos orgânicos e 67,9% de rejeitos.
c) Quantidade diária e mensal a ser recebida na área;
A geração diária em Pérola D´Oeste é de 0,13 kg/hab, de modo que são
gerados no Município atualmente cerca de 0,83 toneladas/dia, para uma
população projetada de 6.347 habitantes.
A coleta atualmente é realizada diariamente, menos aos domingos.
Assim, tem-se que a quantidade de resíduos a ser recebida na área será em
média de 21,58 toneladas/mês.
A partir no momento que se implantar a coleta seletiva, será alterada a
coleta, onde dos resíduos orgânicos será realizada 3 vezes por semana
(segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras).
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Considerando os percentuais de resíduos sólidos que são desviados do
aterro sanitário pelas coletas seletivas de orgânicos e recicláveis, foi estimado a
quantidade diária de resíduos gerados pela população que serão coletados pela
coleta convencional como sendo de 0,067 kg/hab. Desta forma a quantidade de
resíduos a ser recebida na área será em média de 11,10 toneladas/mês.
Assim, considerando a composição, a partir do volume produzido de
resíduos no município, podemos entender a seguinte situação:
Tabela 3 – Detalhamento dos quantitativos dos resíduos atualmente
TIPO

QUANTIDADE (ton.)

ATUALMENTE
31,9% de resíduos secos (recicláveis)
16,7% de rejeitos
51,4% de resíduos orgânicos
100% de resíduos coletados
COM COLETA SELETIVA
51,4% de resíduos orgânicos
100% de resíduos coletados

6,88
3,60
11,10
21,58
11,10
21,58

Partindo dos dados de literatura, que descrevem uma densidade dos
resíduos sólidos no caminhão compactador de 0,6 ton/m³, pode-se estimar o
recebimento de 1,7 m³ de resíduos compactados por dia de operação da coleta
convencional.
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6 COLETA SELETIVA
A destinação dos resíduos é um problema constante em quase todos os
municípios, apesar de ser mais "visível" nas grandes cidades. Os municípios se
defrontam com a escassez de recursos para investimento na coleta e no
processamento e disposição final dos resíduos.
Mesmo nas cidades que implantaram aterros sanitários, o rápido
esgotamento de sua vida útil mantém evidente o problema do destino dos
resíduos urbanos. A situação exige soluções para a destinação final dos resíduos
no sentido de reduzir o seu volume. Ou seja: no destino final, é preciso ter menos
resíduos.
Desta forma, a coleta seletiva é um dos meios a se fazer esta diminuição,
atrelado a campanhas de conscientização da mudança de práticas no
reaproveitamento/utilização dos resíduos orgânicos pelos munícipes.

6.1 Educação Ambiental
Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental “Entende-se por
educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.
No Brasil começou a ganhar dimensões públicas de grande relevância
por volta de 1980. Oficialmente a Educação Ambiental aparece na Constituição
Federal de 1988, Capítulo VI, sobre meio ambiente, no seu artigo 22, parágrafo
1º, no inciso VI, no qual se lê que compete ao poder público “promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente”.
A Lei 9.795 que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências diz que “A Educação
Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional,
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devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades
do processo educativo, em caráter formal e não formal.
Pode ser realizada em diversos contextos da sociedade, no âmbito da
perspectiva educativa pode ser abordado em todas as disciplinas, quando se
analisa as relações entre o homem e o ambiente natural e as relações sociais.
Os objetivos da educação ambiental, nesse sentido são a conscientização, o
conhecimento, o comportamento, a competência, a capacidade de avaliação e a
participação do ambiente global.”
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 422/2010) definiu a
Educação Ambiental como um processo de formação e informação, orientado
para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais, e
de atividades que levem à participação das comunidades na preservação do
equilíbrio ambiental.
Educação Ambiental, segundo Dias (2004), pode ser entendida como
“processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência
do seu meio ambiente e adquirem novos conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas
ambientais, presentes e futuros”.
A Educação Ambiental, portanto, é um processo de ensinoaprendizagem para o exercício da cidadania; da responsabilidade social e
política. A ela cabe construir novos valores e novas relações sociais e dos seres
humanos com a natureza formando atitudes dentro de uma nova ótica, a da
melhoria da qualidade de vida para todos os seres (PHILIPPI, 2002).
Didaticamente, dividem-se as demandas de Educação Ambiental em
duas categorias básicas, que são tratados no segundo capítulo da Política
Nacional da Educação Ambiental - PNEA:
•

Educação Formal: Envolve estudantes em geral, desde a educação
infantil até a fundamental, média e universitária, além de professores e
demais profissionais envolvidos em cursos de treinamento em Educação
Ambiental.
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•

Educação Informal: Envolve todos os segmentos da população, como por
exemplo: grupos de mulheres, de jovens, de idosos, trabalhadores,
políticos, empresários, associações de moradores, profissionais liberais,
dentre outros.
A Educação Ambiental é um processo educacional criado ao longo dos

anos através de estudos de especialistas, com visão das necessidades do
homem e da natureza entrelaçadas em um objetivo comum que é a manutenção
da qualidade de vida de todos os seres do planeta.
Em vista da existência de problemas ambientais em quase todas as
regiões do país, torna-se importantíssimo o desenvolvimento e implantação de
programas educacionais ambientais, os quais são de suma importância na
tentativa de se reverter ou minimizar os danos ambientais (SANTOS, 2007).

6.2 - Sistema de Coleta Seletiva
É o processo de separação e recolhimento dos resíduos conforme sua
constituição: Orgânico, Reciclável e Rejeito.

Objetivos Específicos:
●

Criar consciência ambiental em todos os colaboradores;

●

Dar destino adequado aos resíduos gerados, minimizando o desperdício
e gerando recursos à população que trabalha com reciclagem.

Metas:
●

Promover uma educação ambiental, qualificando os colaboradores para
uma coleta seletiva adequada;

●

Implementar a coleta seletiva visando o comprometimento de todos para
uma melhoria no ambiente de trabalho;

●

Fornecer material reciclável às Associações de Recicladores a ser criada
no Município, gerando recursos para a população.
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Ações
●

Apresentar o projeto em reunião de Secretariado;

●

Anunciar, nos informativos internos da Prefeitura, murais, e com folhetos,
a implantação da coleta seletiva, com frases motivacionais ou que
passem aos colaboradores impacto e/ou curiosidade, onde a população
possa verificar que o próprio município está se mobilizando internamente
servindo de referência;

●

Realizar palestras referentes à coleta seletiva, mostrando o material a ser
utilizado para a mesma;

●

Distribuir material educativo;

●

Analisar os resultados obtidos na Secretaria;

●

Aprimorar o projeto, prevendo as melhorias necessárias.
Tabela 4: Identificação dos Resíduos para Coleta Seletiva.

ORGÂNICO
Resto de alimento
Folha
Galho
Casca de frutas e legumes

RECICLÁVEL
Papel
Vidro
Metal
Plástico

REJEITO
Resíduos de banheiro
Pilha
Lâmpada

Outra alternativa é a entrega voluntária dos materiais recicláveis em
locais previamente estabelecidos, contendo recipientes para cada tipo de
resíduo, conforme tabela abaixo:
Tabela 5: Identificação do tipo de resíduo e cor do recipiente para reciclagem.
TIPO DE RESÍDUO
Papel
Vidro
Metal
Plástico
Madeira
Resíduos Perigosos
Resíduos Ambulatoriais e de Serviço de Saúde
Resíduos Radioativos
Resíduos Orgânicos
Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou
contaminado não possível de separação
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COR DO RECIPIENTE
Azul
Verde
Amarelo
Vermelho
Preto
Laranja
Branco
Roxo
Marrom
Cinza
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Esta separação pode ocorrer na própria fonte geradora (residências,
escolas, locais de trabalho), quanto nos centros de triagem ou nas usinas de
reciclagem. O recolhimento pode ser feito por caminhões ou catadores de papel
e sucata.
Não se sabe qual o critério usado na criação dos padrões, mas a
diferenciação por cores é um eficiente sistema para a coleta seletiva voluntária
em todo o mundo. Vários países já reconhecem esse padrão como um parâmetro
oficial a ser seguido por qualquer modelo de gestão de programas de coleta
seletiva.
Abaixo, uma sequência de imagens referente a simbologia dos materiais
recicláveis:
Figura 7 – Simbologia dos Materiais Recicláveis

A coleta seletiva possibilita o melhor reaproveitamento do que
consideramos lixo. Estes materiais continuam sendo matéria-prima para novos
produtos. Para se proceder à coleta seletiva, é essencial que o material seja
separado e acondicionado, como segue:
● Os vasilhames (vidro, lata e plástico) devem ser enxaguados após o
uso. Assim, evita-se o surgimento de cheiro e o aparecimento de
animais, aumentando o valor de revenda.
● Os materiais cortantes como vidro quebrado e outros devem ser
embalados em papéis grossos (jornais, por exemplo) para evitar
acidentes.
Para a coleta seletiva, separe:
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●

Catálogos, revistas, cadernos, papelões, envelopes, embalagens
de fibra (pente de ovos), formulários, impressos, jornais, papéis de
computador, potes, frascos, garrafas, cacos de vidro, latas, arames,
grampos, pregos, papéis alumínio, tampas, alumínios, talheres, fios,
panelas, plásticos duros e moles e etc.

6.3 Principais vantagens da coleta seletiva
●

Diminui a exploração de recursos naturais renováveis e não
renováveis;

●

Reduz o consumo de energia;

●

Diminui a poluição do solo, água e ar;

●

Diminui a proliferação de doenças e a contaminação de
alimentos;

●

Prolonga a vida útil dos aterros sanitários;

●

Melhora a qualidade do composto produzido a partir da matéria
orgânica;

●

Melhora a limpeza da cidade;

●

Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo;

●

Diminui os custos da produção, com o aproveitamento de
recicláveis pelas indústrias;

●

Diminui o desperdício;

●

Diminui os gastos com limpeza urbana;

●

Cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias;

●

Gera empregos para a população;

●

Gera renda pela comercialização dos recicláveis.

6.4 Resultado e melhoria
a) Ambientais
Os maiores beneficiados por esse sistema são o meio ambiente e a saúde
da população. A reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais – que
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representam em torno de 40% do lixo doméstico – reduz a utilização dos
aterros sanitários, prolongando sua vida útil. Se o programa de reciclagem
contar, também, com uma usina de compostagem, os benefícios são
ainda maiores. Além disso, a reciclagem implica uma redução significativa
dos níveis de poluição ambiental e do desperdício de recursos naturais,
através da economia de energia e matérias-primas.

b) Econômicos
A coleta seletiva e reciclagem do lixo doméstico apresenta, normalmente,
um custo mais elevado do que os métodos convencionais. Iniciativas
comunitárias ou empresariais, entretanto, podem reduzir a zero os custos
da prefeitura e mesmo produzir benefícios para as entidades ou
empresas. De qualquer forma, é importante notar que o objetivo da coleta
seletiva não é gerar recursos, mas reduzir o volume do lixo, gerando
ganhos ambientais. É um investimento no meio ambiente e na qualidade
de vida. Não cabe, portanto, uma avaliação baseada unicamente na
equação financeira dos gastos da prefeitura com o lixo, que despreze os
futuros ganhos ambientais, sociais e econômicos da coletividade. A curto
prazo, a reciclagem permite a aplicação dos recursos obtidos com a venda
dos materiais em benefícios sociais e melhorias de infra-estrutura na
comunidade que participa do programa. Também pode gerar empregos e
integrar na economia formal de trabalhadores antes marginalizados.

c) Políticos
Além de contribuir positivamente para a imagem da cidade, a coleta
seletiva exige um exercício de cidadania, no qual os cidadãos assumem
um papel ativo em relação à administração da cidade. Além das
possibilidades de aproximação entre o poder público e a população, a
coleta seletiva pode estimular a organização da sociedade civil.
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7 Metodologia
7.1 Fases de implantação
A. Mobilização de entes envolvidos e formação da associação
● Levantamento de avaliação da situação;
● Levantamento dos quantitativos de recursos necessários para a viabilização
do projeto;
● Reunião de apresentação de proposta e avaliação dos envolvidos;
● Visita técnica a locais de referência;
● Formação da associação e efetivação dos trâmites legais para sua
oficialização;
● Treinamento da equipe envolvida;
● Levantamento

dos

recursos

necessários

para

a

viabilização

do

funcionamento da associação;
● Mobilização junto as secretarias municipais, para dar ciência da sua
participação no projeto, bem como, as ações que deve ser desenvolvida por
ela;
B. Organização do Centro de Triagem
● Escolha da área a ser feita a implantação;
● Elaboração do projeto estrutural do espaço físico;
● Aquisição das máquinas e equipamentos para realização do processo de
triagem;
● Regularização ambiental do local;
● Construção e organização do layout do espaço de triagem;
● Treinamento da equipe envolvida;
● Levantamento preços das empresas que estejam dispostas a adquirir o
material produzido pelo centro de reciclagem;
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● Organização do formato de trabalho a ser implantado no centro de
reciclagem.
C. Campanhas de conscientização
● Mobilização das entidades e órgãos envolvidos para apresentação das
intenções do projeto e as formas de participação dos mesmos;
● Concurso para a criação o nome do Projeto;
● Efetivação das atividades para consolidação da divulgação do projeto
(teatros, informes publicitários em áudio, vídeo e impresso, visitas as casas
por agentes, etc);
● Palestras de mobilização junto as escolas e entidades municipais;
● Criação de calendários e rotas de implantação da coleta seletiva;
● Distribuição de recipientes para acondicionamento dos resíduos orgânicos e
reciclados;
● Criação dos agentes ambientais mirins, que auxiliaram nas campanhas de
conscientização, bem como, receberão capacitação em reaproveitamento de
resíduos, como: compostagem, artesanato, etc.
● Concurso de fotos, com foco no tema: reaproveitamento de resíduos;
● Concurso de redação, com foco no tema: reaproveitamento de resíduos;
● Oferta de cursos a comunidade com o tema: reaproveitamento de resíduos;
D. Implantação e adequação
● Início da execução do calendário de recolhimento da coleta seletiva e de
demais resíduos;
● Notificação das residências que não estão realizando a separação dos
resíduos da forma adequada;
● Acompanhamento do trabalho da equipe junto ao centro de triagem;
● Adequação e organização dos equipamentos necessários para a realização
da separação de forma eficiente e segura;
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● Organização dos auxílios necessários para que os agentes do centro de
reciclagem possam conseguir executar suas atividades de forma segura,
considerando todas as suas necessidades;
● Fiscalização na área urbana, para que se evite deposição irregular de
resíduo em locais que possam representar risco ambiental e de saúde
pública;

E. Implantação final, monitoramento e acompanhamento
● Autuação dos locais com deposição irregular de resíduo em locais que
possam representar risco ambiental e de saúde pública;
● Monitoramento e acompanhamento dos trabalhos do centro de reciclagem e
da gestão da associação;
● Notificação, seguida de autuação (o que estiver previsto de acordo com a
situação), das residências que não estão realizando a separação dos
resíduos da forma adequada;
● Adequações e ajustes a serem implantados ao longo do funcionamento do
projeto;
● Relatórios mensais sobre a evolução do projeto;
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8 Cronograma de execução

FASES

ETAPA 1
X
X
X
X
X
X

Aprovação e órgãos oficiais
Organização dos setores envolvidos
Mobilização de recursos necessários
Contratação de empresas e equipamentos necessários
Elaboração/Revisão do Plano municipal de coleta seletiva
Mobilização de entes envolvidos e formação da associação
Organização do Centro de Triagem
Campanhas de conscientização
Implantação e adequação
Implantação final, monitoramento e acompanhamento

TEMPOS DAS ETAPAS:
ETAPA 1 - 120 dias
ETAPA 2 - 120-240 dias
ETAPA 3 - 240 – 600 dias
ETAPA 4 - Permanente
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CRONOLOGIA
ETAPA 2
ETAPA 3

ETAPA 4

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
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9 Resultados esperados
A partir do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos no
município, por intermédio da implantação da Coleta Seletiva, espera-se que a
comunidade seja instigada a realizar a separação dos recicláveis na fonte
geradora para o encaminhamento à central de triagem, reduzindo assim estes
materiais no ambiente, os gastos com a limpeza da cidade e das galerias, a
quantidade de materiais direcionada ao aterro controlado e o uso dos recursos
naturais.
Pretende-se também atingir principalmente a conscientização e
sensibilização das crianças e adolescentes, visto que suas opiniões e atitudes
ainda estão em formação. Espera-se que a coleta seletiva proporcione o
desdobramento de novos projetos ambientais, assim como uma futura adesão
das propriedades rurais, e traga melhorias na qualidade de vida e renda dos
catadores de recicláveis.
Assim, espera-se melhorar o cenário municipal em relação ao
acondicionamento e destinação dos resíduos urbanos, destinando para o aterro
apenas aqueles materiais que realmente não tem mais vida útil.
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1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 Dados da empresa:
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal de Pérola d’Oeste
Razão Social: Prefeitura Municipal de Pérola d’Oeste
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 290, Centro, Pérola d’Oeste, Paraná.
Telefone: 46 – 35560 1223
CNPJ: 75.924.290/0001-69

1.2 Responsáveis:
Responsável: Edsom Luiz Bagetti
RG: 3.719.625-8
CPF: 629.393.609-44

Responsável: Robson Tiago Bohrer Teixeira
RG: 8.499.309-3
CPF: 048.962.459-62

1.3 Localização do empreendimento
Informações da Propriedade: Lote Rural nº 29-C, Gleba 20 – PO
Endereço: Linha São Leopoldo - Saída para Linha São Valentin, s/nº, Zona
Rural, Pérola d’Oeste, Paraná.
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2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
2.1 Aspectos Geográficos
O município de Pérola d´Oeste, possui uma área de 205,28 quilômetros
quadrados, situado no sudoeste do Paraná numa altitude média de 415 metros
acima do nível do mar, na latitude 25º49’24” sul e longitude de 53º44’24” oeste.
O Município de Pérola D'Oeste, está localizado na região Sudoeste do
Paraná (FIGURA 1), distante da Capital Curitiba aproximadamente 550 km e está
a cerca de 28 km de distância do aeroporto mais próximo que se localiza na
cidade de Realeza. O município faz divisa com Ampere, Planalto, Bela Vista da
Caroba, Pranchita e a República Argentina.
Sua altitude da sede está em torno de 410 m, os seus distritos são:
Esquina Gaúcha e Conciolandia. O município de Pérola D'Oeste-PR possui uma
extensão territorial de 206,048 Km’, e população estimada de 6.764 pelo censo
IBGE 2010.

Figura 1 - Localização do município de Pérola D´Oeste
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2.2 Aspectos físicos e biológicos
A área de localização do município faz parte do Terceiro Planalto
Paranaense, também chamado de Planalto Basáltico ou de Guarapuava,
constitui a mais extensa das unidades de relevo do Paraná, ocupando dois terços
de superfície do estado, localizado nas terras situadas a oeste da escarpa da
Esperança (FIGURA 2).

Fonte - http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos, 2017.
Figura 2 - Geomorfologia Paranaense.
Limita-se, a leste, a Serra Geral, que, com um desnível de 750m, domina
o planalto paleozóico; a oeste, o limite é formado através do rio Paraná, que ao
lado do ponto onde ficavam os saltos de Sete Quedas, forma um desfiladeiro.
Tenha-se presente que o planalto se estende além dos limites do Paraná e forma
parte dos territórios de Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Argentina
(GONÇALVES, 2010).
O planalto basáltico (FIGURA 3 e 4), assim como o planalto paleozóico,
inclina-se suavemente para o ocidente: cai de 1.250m, a leste, para 300m nas
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margens do Paraná (a montante de Sete Quedas). Constituído por uma
sucessão de derrames (empilhados) de basalto, este planalto domina toda a
metade ocidental do estado.

Fonte - http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos, 2017.
Figura 3 - Perfil longitudinal dos Planalto Paranaense.

Fonte - CPRM, 2011.
Figura 4 - Distribuição dos tipos de rochas no Terceiro Planalto Paranaense.
2.3 Características do solo e do relevo
Assinale, ainda, que seus solos, cuja origem vem dos produtos da
decomposição do basalto, formam a chamada “terra roxa”, que se encontra no
norte e oeste do estado. Ponderando o assunto, o Terceiro Planalto consiste no
derrame de rochas eruptivas – basaltos, diabásios e meláfiros – e aos depósitos
de arenitos (Botucatu e Caiuá) da era Mesozóica, onde ocorreu o maior derrame
de lavas vulcânicas de todo o mundo. Vale lembrar que este famoso derrame
também é conhecido como derrame de Trapp, que formou a terra roxa
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(GONÇALVES, 2010).
O Terceiro Planalto, com base nos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu,
divide-se nos seguintes blocos: planalto de Cambará e São Jerônimo, planalto
de Apucarana, planalto de Campo Mourão, planalto de Guarapuava e planalto
de Palmas (GONÇALVES, 2010).
Segundo o Plano de Desenvolvimento Rural elaborado para o município
pela Emater em conjunto com a Prefeitura Municipal, os solos de Pérola d’Oeste
são oriundos da decomposição e desintegração das rochas vulcânicas, que
formam o terceiro planalto paranaense, também conhecido como planalto de
Trapp, sendo que a unidade do relevo é denominada de Bacia do baixo Iguaçu
(FIGURA 5 e 6).
A sub-unidade morfoescultural, denominada Planalto do Baixo Iguaçu,
situada no Terceiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação alta e ocupa
uma área de 6.297,08 km².

Fonte - http:// http://www.itcg.pr.gov.br/modules/arquivos, 2017.
Figura 5 - Formação geológica do Paraná.
Pode-se destacar que a paisagem é originária sobre um conjunto de
rochas basálticas, que de acordo com Leinz e Amaral (1985), foi formado por
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sucessivos derrames de lava, deixando grandes marcas na morfologia da
paisagem da região, já que estes derrames são marcados por três segmentos,
geralmente:
- Base: composta por vidro, devido ao rápido resfriamento da lava em
contato com o substrato frio. Esse segmento passa gradativamente para um
basalto microcristalino com fraturas predominantemente horizontais, ou seja,
basalto de disjunção horizontal;

Figura 6 - Sub-unidades morfoestruturais.
- Central: formado por basalto de granulação mais grossa e diaclases
verticais ou basalto colunar;
- Topo: Apresenta vesículas vazias ou preenchidas de zeólitas, ágata ou
quartzo, chamado basalto vesicular.
Estas rochas que se formam a partir da Serra Geral, deram origem a
solos argilosos em sua grande maioria e com boa profundidade, onde o relevo
se caracteriza como pouco ondulado e ondulado.
A Formação Serra Geral é classificada no Grupo São Bento (FIGURA
7), que se estende do Oeste de Santa Catarina até Sul de São Paulo, sendo que
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na região de Francisco Beltrão (PR) apresentou cerca de 1460 m de espessura
(PAISANI, et al, 2008), na região de Presidente Epitácio (SP) apresentou 1700
m de espessura. Assim, aos terrenos do município de Pérola d’Oeste estão todos
dentro desta unidade litoestratigráfica.

Figura 7 - Unidades Litoestratigráficas

Nesta unidade do relevo apresenta características de ser levemente
ondulado a ondulado em aproximadamente 40% da área do município, onde se
situam as lavouras mecanizadas, com solos de boa aptidão agrícola.
O relevo é inclinado de meia encosta a plano em aproximadamente 20%
da área municipal, onde estão os solos de acúmulo, com problemas de
drenagem.
Os demais 40% do município apresentam um relevo ondulado e
fortemente ondulado, com menor aptidão agrícola (TABELA 1 e FIGURA 8).
Tabela 1 - Declividade de Pérola d’Oeste – Pr
Faixa de Declividade Percentual da Área Total do Município (%)
0 a 10%
20,00
10 a 20%
40,00
20 a 45%
40,00
Fonte: PMDR - PDO/2009.
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Figura 8 - Declividade do Solo.
Nota-se que as rochas eruptivas básicas que constituem a região, devido
ao clima do quaternário recente, se decompõem em solos argilosos vermelhos
classificados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) como
Nitossolos, Latossolos Brunos e Vermelhos, Cambissolos Háplicos e Neossolos
Litólicos (FIGURA 9).

Figura 9 - Tipos de Solo.
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Como se tratam de extensos derrames horizontais de material ígneo o
relevo apresenta certa uniformidade fisiológica regional.
O tipo latossolo é encontrado principalmente nos compartimentos oeste
e sul do município. Os neossolos são encontrados no centro para norte do
município e os nitossolos no sudeste e algumas manchas a nordeste e sudoeste.
Assim, o relevo apresenta-se com topografia levemente ondulada, onde ocorrem
vertentes médias e curtas, onde grandes partes das lavouras mecanizadas estão
localizadas nestes solos, pois apresentam condições físicas favoráveis, como
ausência de rochas e suavidade do relevo que proporcionam um elevado
potencial à moto-mecanização.
As principais características destes tipos de solos são o grande volume
de solo a ser explorado pelas raízes; ocorrendo um relevo plano ou suavemente
ondulado; apresenta mais de 60% de argila na sua composição. São resistentes
à erosão em decorrência de suas características físicas, porém quando mal
manejado, tem sua erodibilidade incrementada face às alterações de ordem
estrutural.
Percebe-se também a presença do tipo de solo estruturado, o qual se
localiza nas partes norte e leste do município. Algumas associações de solos
ocorrem principalmente nas áreas de encostas e meia encostas dos rios
Cotegipe, Jacutinga, Facão e Veado. São solos de elevada fertilidade natural,
alta saturação de bases e praticamente sem alumínio de textura argilosa e sem
relevo ondulado.
Observa-se também o latossolo vermelho escuro que apresenta textura
argilosa, com um teor de ferro entre 9 a 18%, sendo derivado de arenitos, siltitos
e argilosas. É um solo resistente à erosão e quando corrigidas as deficiências de
fertilidade apresenta alto potencial de produtividade (FIGURA 10).
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Figura 10 - Aptidão dos Solos.
Os solos litólicos eutróficos ocupam as partes dissecadas de um relevo
fortemente ondulado ou montanhoso. São de alta fertilidade natural, elevada
saturação, bem supridos de potássio e cálcio, com deficiência de fósforo solúvel.
5.3 - Características da hidrografia
O município de Pérola d’Oeste está totalmente integrado na bacia do rio
Iguaçu (FIGURA 11). O rio Iguaçu é um afluente do rio Paraná, e este é o maior
rio do estado do Paraná, formado pelo encontro do rio Iraí e rio Atuba na parte
leste do município paranaense de Curitiba, junto a divisa deste com os
municípios de Pinhais e São José dos Pinhais.
O curso do rio segue o sentido geral leste/oeste sendo que em vários
momentos os seus divisores de água são delimitações de divisa natural entre o
Paraná e Santa Catarina, bem como em certo trecho do seu baixo curso faz a
fronteira entre o Brasil e Argentina (província de Misiones).
O seu percurso total segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
do Paraná, terá 1.320 km. O rio deságua no Rio Paraná, no município que
recebeu o seu nome de Foz do Iguaçu (FIGURA 12 e 13).
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Fonte: SUDERHSA, 2007.
Figura 11 - Localização do município de Perola d’Oeste na bacia do rio Iguaçu.
Neste município, próximo a sua foz, ele apresenta as Cataratas do
Iguaçu, que são as maiores quedas (ou saltos) em volume de água do planeta
(SUDERHSA, 2007).

Fonte: SUDERHSA, 2007.
Figura 12 - Posicionamento da bacia do rio Iguaçu.
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Fonte - Ipardes, 2008.
Figura 13 - Posicionamento de Pérola d’oeste em relação a rede hídrica.
A Bacia do rio Iguaçu abrange os estados do Paraná e de Santa Catarina, além
de áreas da província de Misiones, na Argentina. No Estado do Paraná, cobre
uma superfície de 55.024 km², sendo que a sua área total soma uma superfície
total de 70.800 km² (SUDERHSA, 2007).
A precipitação média da bacia está em 1900 mm anual e a vazão média
anual do rio Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu, na área das Cataratas do
Iguaçu é de 1.413,50 m3/s, porém, apresenta no mês de maior caudal, em
outubro, um volume d'água em torno de 2.506 m3/s e no mês de menor caudal,
em abril, o volume d'água fica entorno de 1.326 m3/s (SUDERHSA, 2007).
A Bacia do rio Iguaçu abrange os estados do Paraná e de Santa
Catarina, além de áreas da província de Misiones, na Argentina. No Estado do
Paraná, cobre uma superfície de 55.024 km², sendo que a sua área total soma
uma superfície total de 70.800 km² (SUDERHSA, 2007).
Nas maiores cheias que foram registradas, em julho de 1983, ele
apresentou uma vazão de 35.600m3/s, e maio de 1995, com 27.544 m3/s. A
vazão de estiagem mais crítica foi registrada em 1978, com 89,92 m3/s d'água
(SUDERHSA, 2007).
Assim, de acordo com Bartonelli (2004), o rio Iguaçu cruza duas escapas
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em vales de ruptura, que pelo fato de existir uma compartimentação morfológica
o tipo da drenagem dos rios que desaguam no rio Paraná resultam atividades
neotectônicas que provocam a reativação de descontinuidade e falhas préexistentes, com organização da rede de drenagem essencialmente no período
quaternário.
Hoje é possível observar uma significativa melhora na qualidade da água
dos rios, com a implantação de programas visando à conservação dos solos e
da água. Através do Programa de Manejo Integrado de Solos e da Água (PMISA)
e do Programa Paraná Rural, foram obtidos significantes resultados no que diz
respeito ao controle da erosão hídrica dos solos.

2.4 - Características do clima e vegetação
O clima do município de Perola d’Oeste é do tipo Cfa, classificado como
subtropical úmido mesotérmico (FIGURA 14). Apresenta verões quentes e
geadas pouco frequentes, as quais costumam ocorrer, quase sempre após os
dias de chuva, devido ao vento sul, com ar frio da frente polar.

Figura 14 - Distribuição dos tipos de climas.
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A média das temperaturas dos meses mais quentes é superior a 22
graus centígrados e a dos meses mais frios é inferior a 18 graus centígrados
(IAPAR, 2018), sendo que a temperatura máxima registrada até o presente
momento foi de 38º C e a mínima de -2ºC, conforme a Figura 15.

Figura 15 - Média da variação da temperatura.
No que se refere à precipitação, o índice pluviométrico anual varia de
1400 a 1800 mm, com boa distribuição durante o ano todo, sendo que os meses
de maior precipitação para a região são: março, abril e maio. A Figura 16 mostra
variação da precipitação no estado do Paraná e a situação do município no
contexto estadual.
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Figura 16 -Média da variação da precipitação.
A vegetação predominantemente no município é a floresta subtropical
perenifólia (FIGURA 17), a qual se caracteriza por ser uma floresta com espécies
mais resistentes ao frio que as da floresta tropical. Este tipo de floresta está
localizado especialmente em áreas de latossolo roxo, onde o pinheiro (araucária
angustifólia) era a principal espécie.
Atualmente não há na região uma espécie de pinheiro em estado de
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clímax, face à devastação ocorrida a partir da década de 1940. No período
anterior, o território de Perola d’Oeste encontrava-se coberto por estas florestas.

Figura 17 - Cobertura vegetal nativa.
As espécies mais conhecidas e de grande valor econômico eram
originalmente, o pinheiro (Araucária Angustifólia), o cedro (Cedrela Adorata), o
angico (Anadenanthera Peregrina), o louro branco (Porcelia Macrocarpa), a
peroba (Aspidosperma Australe), a canjarana (Cabralea Canjerana), a erva-mate
(Ilex Paraguariensis) e outras.
No momento atual, podemos observar uma pequena, mas significativa
evolução na questão do reflorestamento e na recuperação da área florestada do
município. Isso vem ocorrendo principalmente nas áreas que apresentam
dificuldades de cultivo e consequentemente baixa ou nenhuma aptidão agrícola.
O Município de Perola d’Oeste não conta com nenhuma Unidade de
Conservação de jurisdição estadual ou federal, em consequência das altas taxas
de desmatamento que ocorreram na região, restando poucos maciços florestais
significativos.
Com uma hidrografia abundante, as faixas de preservação permanente
ao longo dos cursos d’água encontram-se desmatadas gerando problemas de
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erosão e diminuição da fauna local (FIGURA 18).
A fauna silvestre nativa atualmente está restrita a alguns poucos
exemplares e muitas espécies não mais são encontradas em Perola d’Oeste,
como é o caso da Gralha Azul entre outras. Com o processo de expansão da
fronteira agrícola a fauna sofreu grande impacto e foi praticamente dizimada.
Nunca foi realizado um estudo ou levantamento sobre as espécies da
fauna ou de flora do município. Com isso as espécies que existiam ficam apenas
nos relatos dos pioneiros. Entre as principais são citadas: cutia, veado, tatu, onça
pintada, gato do mato, ouriço, jaguatirica, serelepe, lagarto, lebre, paca, anta,
capivara, macaco, quati, cobra e outros.

Figura 18 - Uso da terra e remanescentes da cobertura vegetal.
Também foram relatadas espécies de aves como: gralha-azul, jacu,
tucano, pica-pau, sabiá, João-de-barro, gavião, coruja, urubu, beija-flor, entre
outras.
Entre as principais espécies de peixes que existiam foram destacadas:
traíra, jundiá, cará, Joana, pintado, cascudo, lambari. Atualmente podemos
acrescentar a tilápia, a carpa e o bagre africano, cujas espécies são criadas em
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açudes que proporcionam um rendimento extra ao agricultor com prática da
piscicultura.
O desaparecimento das espécies nativas se deve ao desmatamento da
flora para a prática da agricultura e em decorrência disso, os animais e as aves
tiveram seu habitat agredido e até mesmo destruído, além da diminuição
alimentar. Estes fatores afetaram e impediram sua reprodução e sobrevivência.
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3 DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO
3.1 Informações sobre a área
a. Localização:
A área do empreendimento fica localizada na saída para linha São
Valentim, lote rural Nº 29 - C da gleba Nº20- PO, do município de Pérola
D'Oeste/PR (FIGURAS 19 e 20).

Fonte: Google Earth (2021).
Figura 19: Município de Pérola D´Oeste.

Figura 20 – Posicionamento da área em relação a area urbana.
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A área em questão pertence ao Lote Rural n° 29-C da Gleba 20-PO,
com 42.000 metros quadrados, no município de Pérola D'Oeste. As coordenadas
do local são: Longitude UTM 222725,00 m E, e Latitude UTM 7141093,00 m S,
Zona 22 J (FIGURAS 21 e 22).

Figura 21 – Localização da área.

Figura 22 – Detalhamento da ocupação do Lote Rural n° 29-C da Gleba 20-PO
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Tabela 2 – Detalhamento da ocupação do Lote Rural n° 29-C da Gleba 20-PO
Ocupação

Área

Branco

Área de preservação permanente

26.300 m²

Vermelho

Área de recuperação (a ser utilizado
como reserva legal)

14.600 m²

Azul

Estação de transbordamento

1.100 m²

Verde

Localização do galpão (local onde era
armazenado os resíduos)

161,67 m²

b. Área total e área construída
A área total do lote é de 42.000,00 m². A área construída utilizada para
a Unidade de Transbordo será de 1.100,00 m² (FIGURA 23), sendo 80,00 m²
para a área de transferência de resíduos, e os demais 1.020 m² considerandose a área de via de circulação e plataforma de descarga e depósito.

Figura 23 – Lote Rural n° 29-C da Gleba 20-PO
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c. Distância com relação a núcleo populacional, residências isoladas,
corpo d'água e demais distâncias pertinentes
A área do empreendimento fica distante 250 metros do curso d'água
mais próximo, a 110 metros da residência mais próxima e a 3.500 metros de
distância da cidade de Pérola D´Oeste. em seu entorno ao oeste possui a área
de recuperação, a leste se localiza a estrada e na parte norte e sul a vegetação
em regeneração.

d. Acesso a área
O acesso principal se dá pela rodovia federal BR - 163, que liga a zona
urbana de Pérola D´Oeste ao município de Planalto. Nesta referida rodovia se
inicia uma rodovia municipal que dá acesso direto a área do empreendimento.
3.2 Informações sobre os resíduos
a) Origem dos resíduos:
Os resíduos sólidos terão origem na coleta convencional porta-a-porta
realizada por empresa privada no município de Pérola D´Oeste. Os resíduos
coletados são classificados como não-perigosos do tipo domiciliares e
comerciais.

b) Composição dos resíduos;
A composição percentual dos resíduos sólidos convencionais em Pérola
D´Oeste é em média de 31,9% de resíduos secos (recicláveis), 51,4% de
resíduos orgânicos e 16,7% de rejeitos. Os 31,9% dos resíduos secos podem
ser desmembrados em 13,5% de plásticos, 13,1% de papel, papelão e tetrapak,
2,9% de metais e 2,4% de vidros (ABRELPE, 2017; PGIRS/CIVC, 2014).
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Considera-se que com a implantação da coleta seletiva de resíduos
orgânicos e de resíduos recicláveis no município, estima-se que 80% dos
resíduos recicláveis são coletados e encaminhados para o Barracão de Triagem,
e 50% dos resíduos orgânicos são coletados pela coleta seletiva de orgânicos.
Deste modo, a composição percentual esperada dos resíduos que serão
coletados pela coleta convencional e encaminhados para a unidade de
transbordo será em média de 6,4% de resíduos secos (recicláveis), 25,7% de
resíduos orgânicos e 67,9% de rejeitos.

c) Quantidade diária e mensal a ser recebida na área;
A geração diária em Pérola D´Oeste é de 0,13 kg/hab, de modo que são
gerados no Município atualmente cerca de 0,83 toneladas/dia, para uma
população projetada de 6.347 habitantes.
A coleta atualmente é realizada diariamente, menos aos domingos.
Assim, tem-se que a quantidade de resíduos a ser recebida na área será em
média de 21,58 toneladas/mês.
A partir no momento que se implantar a coleta seletiva, será alterada a
coleta, onde dos resíduos orgânicos será realizada 3 vezes por semana
(segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras).
Considerando os percentuais de resíduos sólidos que são desviados do
aterro sanitário pelas coletas seletivas de orgânicos e recicláveis, foi estimado a
quantidade diária de resíduos gerados pela população que serão coletados pela
coleta convencional como sendo de 0,067 kg/hab. Desta forma a quantidade de
resíduos a ser recebida na área será em média de 11,10 toneladas/mês.
Assim, considerando a composição, a partir do volume produzido de
resíduos no município, podemos entender a seguinte situação:
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Tabela 3 – Detalhamento dos quantitativos dos resíduos atualmente
TIPO

QUANTIDADE (ton.)
ATUALMENTE
31,9% de resíduos secos (recicláveis)
6,88
16,7% de rejeitos
3,60
51,4% de resíduos orgânicos
11,10
100% de residuos coletados
21,58
COM COLETA SELETIVA
51,4% de resíduos orgânicos
11,10
100% de residuos coletados
21,58
Partindo dos dados de literatura, que descrevem uma densidade dos
resíduos sólidos no caminhão compactador de 0,6 ton/m³, pode-se estimar o
recebimento de 1,7 m³ de resíduos compactados por dia de operação da coleta
convencional.
d) Frequência e horários de recebimento:
O recebimento de resíduos da coleta convencional na unidade de
transbordo ocorrerá duas vezes por dia de ocorrência do serviço de coleta
convencional. Estes recebimentos serão nas segundas-feiras, quartas-feiras, e
às sextas-feiras. O horário de recebimento está previsto para ocorrer ao final do
período matutino (entre às 11h00 e às 12h00) e ao final do período vespertino
(entre às 15h00 e às 16h00).
3.3 Coleta seletiva
A destinação dos resíduos é um problema constante em quase todos os
municípios, apesar de ser mais "visível" nas grandes cidades. Os municípios se
defrontam com a escassez de recursos para investimento na coleta e no
processamento e disposição final dos resíduos.
Mesmo nas cidades que implantaram aterros sanitários, o rápido
esgotamento de sua vida útil mantém evidente o problema do destino dos
resíduos urbanos. A situação exige soluções para a destinação final dos resíduos
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no sentido de reduzir o seu volume. Ou seja, no destino final, é preciso ter menos
resíduos.

3.3.1

Sistema de coleta seletiva
É o processo de separação e recolhimento dos resíduos conforme sua

constituição: Orgânico, Reciclável e Rejeito.
Objetivos Específicos:
●

Criar consciência ambiental em todos os colaboradores;

●

Dar destino adequado aos resíduos gerados, minimizando o desperdício
e gerando recursos à população que trabalha com reciclagem.

Metas:
●

Promover uma educação ambiental, qualificando os colaboradores para
uma coleta seletiva adequada;

●

Implementar a coleta seletiva visando o comprometimento de todos para
uma melhoria no ambiente de trabalho;

●

Fornecer material reciclável às Associações de Recicladores existentes
no Município, gerando recursos para a população.

Ações
●

Apresentar o projeto em reunião de Secretariado;

●

Anunciar, nos informativos internos da Prefeitura, murais, e com folhetos,
a implantação da coleta seletiva, com frases motivacionais ou que
passem aos colaboradores impacto e/ou curiosidade;

●

Realizar palestras referentes à coleta seletiva, mostrando o material a ser
utilizado para a mesma;

●

Distribuir material educativo;
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●

Analisar os resultados obtidos na Secretaria;

●

Aprimorar o projeto, prevendo as melhorias necessárias.
Tabela 4 – Identificação dos Resíduos para Coleta Seletiva.
ORGÂNICO

RECICLÁVEL

REJEITO

Resto de alimento

Papel

Resíduos de banheiro

Folha
Galho

Vidro
Metal

Pilha
Lâmpada

Casca de frutas e legumes

Plástico

e outros

Outra alternativa é a entrega voluntária dos materiais recicláveis em
locais previamente estabelecidos, contendo recipientes para cada tipo de
resíduo, conforme tabela abaixo:
Tabela 5 – Identificação do tipo de resíduo e cor do recipiente para reciclagem.
TIPO DE RESÍDUO

COR DO RECIPIENTE

Papel
Vidro
Metal

Azul
Verde
Amarelo

Plástico
Madeira
Resíduos Perigosos
Resíduos Ambulatoriais e de Serviço de Saúde
Resíduos Radioativos

Vermelho
Preto
Laranja
Branco
Roxo

Resíduos Orgânicos
Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou
contaminado não passível de separação

Marrom
Cinza

Esta separação pode ocorrer na própria fonte geradora (residências,
escolas, locais de trabalho), quanto nos centros de triagem ou nas usinas de
reciclagem. O recolhimento pode ser feito por caminhões ou catadores de papel
e sucata.
Não se sabe qual o critério usado na criação dos padrões, mas a
diferenciação por cores é um eficiente sistema para a coleta seletiva voluntária
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em todo o mundo. Vários países já reconhecem esse padrão como um parâmetro
oficial a ser seguido por qualquer modelo de gestão de programas de coleta
seletiva.
A Figura 24, apresenta a simbologia dos materiais recicláveis:

Figura 24 – Simbologia dos Materiais Recicláveis.

A coleta seletiva possibilita o melhor reaproveitamento do que
consideramos lixo. Estes materiais continuam sendo matéria-prima para novos
produtos. Para se proceder à coleta seletiva, é essencial que o material seja
separado e acondicionado, como segue:
● Os vasilhames (vidro, lata e plástico) devem ser enxaguados após o uso.
Assim, evita-se o surgimento de cheiro e o aparecimento de animais,
aumentando o valor de revenda.
● Os materiais cortantes como vidro quebrado e outros devem ser
embalados em papéis grossos (jornais, por exemplo) para evitar
acidentes.
Para a coleta seletiva, separe:
●

Catálogos, revistas, cadernos, papelões, envelopes, embalagens de
fibra (pente de ovos), formulários, impressos, jornais, papéis de
computador, potes, frascos, garrafas, cacos de vidro, latas, arames,
grampos, pregos, papéis alumínio, tampas, alumínios, talheres, fios,
panelas, plásticos duros e moles e etc.

3.3.2 Principais vantagens da coleta seletiva
●

Diminui a exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis;
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●

Reduz o consumo de energia;

●

Diminui a poluição do solo, água e ar;

●

Diminui a proliferação de doenças e a contaminação de alimentos;

●

Prolonga a vida útil dos aterros sanitários;

●

Melhora a qualidade do composto produzido a partir da matéria orgânica;

●

Melhora a limpeza da cidade;

●

Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo;

●

Diminui os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas
indústrias;

●

Diminui o desperdício;

●

Diminui os gastos com limpeza urbana;

●

Cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias;

●

Gera empregos para a população;

●

Gera renda pela comercialização dos recicláveis.

3.3.3

Resultado de melhoria

a) Ambientais
Os maiores beneficiados por esse sistema são o meio ambiente e a
saúde da população. A reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais – que
representam em torno de 40% do lixo doméstico – reduz a utilização dos aterros
sanitários, prolongando sua vida útil. Se o programa de reciclagem contar,
também, com uma usina de compostagem, os benefícios são ainda maiores.
Além disso, a reciclagem implica uma redução significativa dos níveis de
poluição ambiental e do desperdício de recursos naturais, através da economia
de energia e matérias-primas.
b) Econômicos
A coleta seletiva e reciclagem do lixo doméstico apresenta,
normalmente, um custo mais elevado do que os métodos convencionais.
Iniciativas comunitárias ou empresariais, entretanto, podem reduzir a zero os
custos da prefeitura e mesmo produzir benefícios para as entidades ou
29

Plano de Controle Ambiental
Unidade de Transbordo
Município de Pérola D´Oeste – PR

empresas. De qualquer forma, é importante notar que o objetivo da coleta
seletiva não é gerar recursos, mas reduzir o volume do lixo, gerando ganhos
ambientais. É um investimento no meio ambiente e na qualidade de vida. Não
cabe, portanto, uma avaliação baseada unicamente na equação financeira dos
gastos da prefeitura com o lixo, que despreze os futuros ganhos ambientais,
sociais e econômicos da coletividade. A curto prazo, a reciclagem permite a
aplicação dos recursos obtidos com a venda dos materiais em benefícios sociais
e melhorias de infraestrutura na comunidade que participa do programa.
Também pode gerar empregos e integrar na economia formal trabalhadores
antes marginalizados.
c) Políticos
Além de contribuir positivamente para a imagem da cidade, a coleta
seletiva exige um exercício de cidadania, no qual os cidadãos assumem um
papel ativo em relação à administração da cidade. Além das possibilidades de
aproximação entre o poder público e a população, a coleta seletiva pode
estimular a organização da sociedade civil.

3.4 Concepção e justificativa de projeto
Assim, para fins de redução dos custos com transporte para destinação
final dos resíduos coletados, se faz necessária a implantação de uma Unidade
de Transbordo no Município de Pérola D´Oeste.
Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais coletados pelo serviço de
coleta convencional no perímetro urbano do município de Pérola D´Oeste por
caminhão compactador serão encaminhados até a área da unidade de
transbordo, onde serão armazenados temporariamente em caixa estacionária
roll-on roll-off. Um caminhão roll-on roll-off irá recolher a caixa estacionária e
fazer o transporte dos resíduos até o Aterro Sanitário.

3.5 Fluxograma e descrição detalhada do processo
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Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais coletados pelo serviço de
coleta convencional no perímetro urbano do município de Pérola D´Oeste por
caminhão compactador serão encaminhados até a área da unidade de
transbordo.
Ao chegar ao local um funcionário responsável pela unidade de
transbordo, irá registrar as informações do horário de recebimento dos resíduos,
dentre outros dados.
O caminhão compactador fará a transferência dos cerca de 6,0 m³ de
resíduos compactados em uma caixa estacionária roll-on roll-off com capacidade
para até 42 m³ por meio de acesso a rampa de transbordo.
Após cada operação de transbordo, a caixa estacionária será coberta
por tela protetora para impedir o acesso e a proliferação de vetores no resíduo
que ficará armazenado temporariamente.
A cada operação de chegada e transferência dos resíduos do caminhão
compactador o volume de 6,0 m³ de resíduos será ampliado para cerca de 10,0
m³ quando lançado na caixa estacionária roll-on roll-off. Este acréscimo do
volume de resíduo é devido a redução do valor da densidade dos resíduos sem
os efeitos da compactação, passando em média de 0,6 ton/m³ para 0,5 ton/m³.
Todas as sextas feiras no período das 17h 30min, a caixa estacionária
será recolhida por caminhão roll-on roll-off para envio ao aterro sanitário.
No local onde ficará a caixa estacionária será implantado um tanque
estanque de concreto. Este tanque estanque terá uma canaleta para coleta do
chorume gerado e do efluente originado na limpeza da caixa estacionária e do
próprio tanque estanque. Os efluentes coletados serão encaminhados e
armazenados em tanque de armazenamento para posterior coleta e tratamento
por empresa especializada a ser contratada pela Prefeitura Municipal.
No entorno da rampa de acesso à área de transferência de resíduos será
implantada uma canaleta que terá a função de drenar o chorume que possa cair
na área da rampa durante a manobra de transferência para o tanque estanque.
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O efluente líquido da limpeza da rampa de acesso e da área de transferência
dos resíduos também será drenado pela mesma canaleta até o tanque estanque.
Será executado um desnível de cerca de 2,50 m entre a base da caixa
estanque de concreto na área destinada à caixa estacionária e a plataforma
plana de descarga dos caminhões de coleta. Este desnível irá possibilitar a
transferência dos resíduos para a caixa estacionária sem a necessidade de
elevação no carregamento.
A Unidade de Transbordo contará com as infraestruturas de cercamento,
acessos, instalações elétricas, sistema de drenagem e cobertura na caixa
estacionária para evitar o acúmulo de águas pluviais.
A operação da estação de transbordo será realizada pela Prefeitura
Municipal e contará com 3 funcionários intercalados em dois turnos de trabalho.
A Figura 25 apresenta um fluxograma da operação da Unidade de Transbordo:

Figura 25 - Fluxograma de operação da unidade de transbordo
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3.6 Descrição e especificação do projeto

3.6.1 Transferência dos resíduos

O

caminhão

compactador

fará

a

transferência

dos

resíduos

compactados em uma caixa estacionária roll-on roll-off por meio de acesso a
rampa de transbordo.
Após cada operação de transbordo, a caixa estacionária será coberta
por tela protetora e lona. Os resíduos chegaram na Unidade de Transbordo nas
segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras sendo estes provenientes da
coleta no ambiente urbano do município.
A caixa estacionária poderá acumular os resíduos de até seis dias de
operação da coleta convencional, por volta das 17h 30min de toda sexta-feira a
caixa estacionária será recolhida por carreta e transportada até o Aterro
Sanitário.
Assim, o tempo total que os resíduos permanecerão na área, desde sua
chegada até o encaminhamento ao destino final, será de 3 a 4 dias, dependendo
da semana de operação.
Será executado um desnível de cerca de 2,50 m entre a base da caixa
estanque de concreto na área destinada à caixa estacionária e a plataforma de
descarga dos caminhões de coleta. Este desnível irá possibilitar a transferência
dos resíduos para a caixa estacionária sem a necessidade de elevação no
carregamento.
A base da plataforma plana terá as dimensões de 4,50 metros de largura
por 8,00 metros de comprimento e altura de 5.30 metros em relação ao nível do
terreno e da base da caixa estanque onde ficará apoiada a caixa estacionária
roll-on roll-off. A área ocupada pela plataforma plana será de 36,00 m².
A caixa estacionária roll-on roll-off com capacidade para 42 m³ possui as
dimensões aproximadas de 6,80 metros de comprimento, 2,40 metros de largura
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e 2,60 metros de altura, e ocupará uma área de 17,00 m².
O tanque estanque terá as dimensões de 9,00 metros de comprimento,
3,30 metros de largura e 1,50 metros de altura, e ocupará uma área de 30,00 m².
As Figuras 26 e 27 apresentam um desenho esquemático da área de
Unidade de Transbordo de Resíduos Sólidos Não-Perigosos.

Figura 26 - representação em corte da Área de Unidade de Transbordo de
Resíduos Sólidos não-perigosos.
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Figura 27 - Representação do projeto da Área de Unidade de Transbordo de
Resíduos Sólidos não-perigosos.

3.6.2 Acessos e Isolamento da Área

Os dispositivos de isolamento físico têm por objetivo controlar o acesso
às instalações da Unidade de Transbordo, evitando desta forma a interferência
de pessoas não autorizadas e animais em sua operação ou a realização de
descargas irregulares de resíduos.
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O isolamento físico da área será realizado por cercas metálicas
associadas.
A entrada para o empreendimento será efetuada por um portão de acesso
localizado na entrada da área, o qual permanecerá constantemente fechado e
vigiado pelos funcionários.
A Rodovia BR - 163 é a via de acesso externo à área. É uma estrada
asfaltada, e com boas condições de conservação e manutenção. As vias internas
da Unidade de Transbordo serão construídas e mantidas de maneira a permitir
sua utilização sob quaisquer condições climáticas.

3.6.3

Descrição dos Sistemas de Captação de Água, Sistemas de
Drenagem e Limpeza da Área
A água a ser utilizada na limpeza dos componentes da área de

transferência de resíduos, será proveniente de caminhão pipa que será trazido
ao local todas as sextas feiras após a retirada da caixa estacionária.
Será colocado dois tanques estanques de concreto no local estes tanques
terão uma canaleta para coleta do chorume gerado e do efluente originado na
limpeza da caixa estacionária e do próprio tanque estanque. No entorno da
rampa de acesso à área de transferência de resíduos será implantada uma
canaleta que terá a função de drenar o chorume que possa cair na área da rampa
durante a manobra de transferência para o tanque estanque. O efluente líquido
da limpeza da rampa de acesso e da área de transferência dos resíduos também
será drenado pela mesma canaleta até o tanque estanque.
Os efluentes coletados serão encaminhados e armazenados em tanques
de armazenamento para posterior coleta e tratamento por empresa
especializada a ser contratada pela Prefeitura Municipal.
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Os tanques de armazenamento do chorume e dos efluentes da limpeza da rampa
de acesso, área de transferência, caixa estacionária e tanque estanque, serão
pré-fabricados em fibra de vidro.
A limpeza da área de transferência, dos caminhões compactadores
coletores e da caixa estacionária deverá ocorrer às sextas-feiras.

3.6.4

Instalações de Apoio

A Tabela 06 apresenta a infraestrutura básica a ser instalada na Unidade
de Transbordo.
Tabela 6 - Infraestrutura básica a ser instalada na Unidade de Transbordo.
INSTALAÇÕES

DEFINIÇÃO

Sinalização

Placas indicativas das unidades e advertência nos locais de
risco.

Isolamento
físico da área

Isolamento da área com cercas metálicas associadas.

Acessos

Vias externas e internas, construídas e mantidas de maneira a
permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas.

Iluminação e
energia

Ligação à rede de energia para uso dos equipamentos e ações
de emergência no período noturno, caso necessário.

Comunicação

Ligação à rede de telefonia fixa, celular ou rádio para
comunicação interna e externa, principalmente em ações de
emergência.

Área de
transferência
de resíduos

Local destinado à transferência dos resíduos, com sistema de
cobertura e com adoção de tanque estanque onde ficará apoiada
a caixa estacionária roll-on roll-off.

3.6.5

Medidas de Controle Ambiental
Os vetores como moscas, ratos, mosquitos, baratas, podem transmitir

doenças diversas à população como a dengue, a leptospirose, dentre outras. A
fim de se evitar uma possível proliferação destes vetores na Unidade de
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Transbordo serão colocados venenos para baratas e ratos em pontos do terreno
do empreendimento.
A caixa estacionária será mantida constantemente coberta por lona e
com uma tela protetora, de modo a impedir o acesso de vetores. Os dispositivos
de coleta e transporte do sistema de drenagem e armazenamento do chorume e
dos efluentes de limpeza da área de transferência de resíduos terão declividade
que impeça o acúmulo de líquidos que propiciam a proliferação de moscas e
mosquitos.
Os efluentes do tipo chorume e da limpeza em geral da unidade gerados
na área de transferência dos resíduos serão coletados e armazenados
temporariamente em tanque para posterior transporte, tratamento e destinação
final adequada a ser dada por empresa especializada contratada pela Prefeitura
Municipal.
O tanque de armazenamento do chorume será apoiado em um tanque
estanque de modo a evitar contaminação do solo e do lençol freático devido a
ocorrência de possíveis vazamentos.
Em relação aos efluentes líquidos serão gerados nas instalações de apoio
apenas o esgoto doméstico devido ao uso do local pelos funcionários.
3.6.6

Descrição da Equipe de Trabalho e Equipamentos

a) Quantificação da equipe de trabalho:
A equipe de trabalho será composta por 3 funcionários, intercalados em
dois turnos de trabalho.
b) Adoção de equipamentos de proteção individual – EPI:
Os equipamentos de proteção individual são fundamentais durante as
atividades de operação e manutenção da Unidade de Transbordo, pois possuem
o objetivo de proteger os colaboradores durante a jornada de trabalho.
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Os funcionários irão utilizar obrigatoriamente luvas adequadas para a
função, sapatões de segurança, calças e camisas longas, óculos de segurança
contra projeções de partículas, máscaras contra maus odores, protetores
auriculares, capacetes e capa de chuva quando necessário.
c) Especificação e quantificação dos equipamentos/estruturas a serem
utilizados na operação do empreendimento:
São previstos os seguintes equipamentos/estruturas na operação da
Unidade de Transbordo:
Tabela 7 – Equipamentos previstos na Unidade de Transbordo.

EQUIPAMENTO
CAMINHÃO
COMPACTADOR
CAMINHÃO
ROLLON ROLLOFF

RAMPA DE
ACESSO

CAIXA
ESTACIONÁRIA
TANQUE DE
ARMAZENAMEN
TO DE
CHORUME

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

02

Caminhão destinado a realizar a coleta
convencional porta-a-porta dos resíduos
domiciliares
e
comerciais.
Possui
capacidade média de 10 a 15 m³.

01

Caminhão destinado a coletar a caixa
estacionária e transportá-la até o Aterro
Sanitário.

01

Estrutura de acesso a área de transferência
de resíduos de modo a propiciar um ganho
de
elevação do caminhão compactador em
relação a
caixa estacionária de modo a permitir a
descarga dos resíduos por gravidade na
mesma.

01

Caixa estacionária do tipo roll-on roll-off com
capacidade de 40 m³ que recebe e
armazena
temporariamente os resíduos transferidos
pelos caminhões compactadores.

01

Estrutura impermeável que recebe e
armazena o chorume gerado na operação de
transferência de resíduos e do efluente
gerado na limpeza da área de transferência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A distância dos aterros sanitários e a falta de terrenos adequados exige
que se pense numa melhor logística de transferência.
Nesse sentido o modelo de transbordo de resíduos sólidos é uma
solução bastante considerada atualmente, pois o resíduo passa dos caminhões
compactadores para as carretas ou contêiner, reduzindo o número de caminhões
nas vias e permitindo seu retorno imediato para a coleta.
Os resultados são: menor impacto no trânsito, economia dos recursos
naturais e financeiros, tempo, mão de obra, entre outras vantagens.
O transbordo de resíduos sólidos deve ser empreendido numa operação
ambientalmente adequada, seguindo as normas técnicas, tornando o
empreendimento vantajoso para a sociedade.
Dessa forma toda a extensão de vida útil de locais já em operação deve
ser tecnicamente adequada para que o aterro e a coleta de resíduos sólidos
funcionem atendendo a população e proporcionando melhor qualidade de vida
ambiental.
É importante ressaltar que a responsabilidade com a limpeza dos
municípios está ligada diretamente a determinadas seções do poder municipal,
porém a participação da comunidade para a solução destas questões é
imprescindível.
Assim espera-se que, baseado neste projeto, a área de transbordo do
município de Pérola d’Oeste consiga desempenhar a sua função de forma que
não traga nenhum prejuízo ambiental para o local e seu entorno.
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