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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada pela LEI Nº 12.305, de 2 de agosto 
de 20101, institucionaliza um marco regulatório para a gestão de resíduos nas esferas municipal, 
estadual e federal.  

No Brasil, cabe aos municípios o efetivo gerenciamento de resíduos sólidos, por meio da elaboração 
e implementação de planos municipais de gerenciamento, visando contemplar a otimização de 
recursos das entidades públicas, e a redução do impacto socioambiental e de saúde pública 
decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos. 

O equacionamento da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos é de significativa relevância 
social e econômica para as metrópoles brasileiras, pois engloba a otimização e o uso de recursos das 
entidades públicas e por se tratar de um interesse coletivo, e pelos seus impactos negativos gerados 
na qualidade de vida da população, principalmente pela disposição inadequada. 

Dada a complexidade do tema relacionado à gestão de resíduos sólidos e o crescimento da geração 
destes, a PNRS estabelece o envolvimento da União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a 
sociedade civil com o objetivo de reduzir ao máximo a produção de resíduos sólidos e promover 
soluções sustentáveis, por exemplo, reutilizar e reciclar o máximo e dispor apenas os rejeitos em 
aterros sanitários ambientalmente adequados. 

Curitiba é a metrópole objeto desse estudo de caso, pois possui grande geração de resíduos sólidos, 
característico de uma metrópole, e seu gerenciamento é norteado pelas metas e diretrizes elaboradas 
em seu plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a partir da PNRS. 

O objetivo deste documento é servir como instrumento de discussão da atual situação de 
implantação e operacionalização da política nacional de resíduos sólidos em Curitiba. Pretende-se 
com a análise feita, a partir de indicadores propostos, priorizar ações para que o município 
empreenda melhorias contínuas no seu processo de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. 

Esse documento também contribui com os objetivos do Observatório da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (OPNRS), que apoia a elaboração deste documento, de desenvolver e propor 
indicadores para propiciar este monitoramento (ver Caixa 1).   

 

 

 
                                                           
1
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 
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CAIXA 1 
SAIBA MAIS SOBRE O OBSERVATÓRIO NACIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS2 

Criado em 31 de julho de 2014, por 26 instituições da sociedade civil, o Observatório tem como objetivo 
monitorar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10) em todo 
o país. A missão do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos é criar condições para que a 
sociedade civil possa monitorar a implantação da PNRS, provendo transparência aos resultados obtidos e 
também assegurando que os princípios e objetivos da lei sejam cumpridos. 

Um dos destaques da PNRS é a importância do “controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social”. Neste sentido, a proposta de instituição do 
Observatório visa garantir não só a implantação eficiente da norma, como o exercício da cidadania, a 
transparência e a ética na implantação da PNRS. 

Além de gerar dados, informações e análises que promovam a transparência e qualifiquem os debates 
na sociedade sobre a implementação da PNRS, o website e as redes sociais do Observatório pretendem 
tornar-se um instrumento de concentração e disseminação de informações sobre a legislação brasileira de 
resíduos sólidos. 

Fonte: https://observatoriopnrs.org/ 

Com intuito de dar maior fluidez ao texto, organizou-se este documento em quatro tópicos: 1) Uso e 
estrutura do relatório; 2) Síntese; 3) Análise e 4) Apêndices. A síntese apresenta as principais 
contribuições e orientações da pesquisa. Caso o leitor se interesse em detalhar algum dado, o poderá 
fazer para cada indicador e grupo de análise na seção em que se detalha estas informações. Por fim, 
caso queira ter acesso aos dados brutos e a fórmula de cálculo dos indicadores qualitativos poderá 
consultar o apêndice. 

Inicialmente, apresenta-se como usar este relatório e suas informações e qual a estrutura proposta 
para análise e interpretação dos dados.  

  

                                                           
2
 https://observatoriopnrs.org/ 
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2. USO E ESTRUTURA DO 
RELATÓRIO 

 

Este relatório público, contendo indicadores, é dirigido para municípios e, em especial, para dois 
grupos de interesse: a) administração pública do município, que pode ter a partir dos indicadores, 
e informações, alternativas para promover melhorias na sua política e gestão municipal de resíduos 
sólidos; b) sociedade civil e organizada, que pode acompanhar o monitoramento da implantação 
da PNRS nas diferentes capitais, podendo, a partir disso, exercer o seu importante papel de controle 
social para a execução de objetivos e princípios da PNRS. Para ambos os grupos, o uso dos 
indicadores pode servir como um benchmarketing de boas práticas da cidade e propiciar melhorias 
nas ações e atividades no cenário nacional.  

A construção do sistema de indicadores envolve 5 grupos ou categorias de análise e 35 
indicadores: 16 quantitativos e 19 qualitativos (relativos à aderência de cada quesito do artigo 19 
à política municipal), conforme detalhado no Quadro 1. 

Os dados que alimentam os indicadores quantitativos devem ser provenientes do Sistema Nacional 
de Informação de Saneamento – Resíduos Sólidos (SNIS RS)3. As análises envolvem duas 
abordagens: uma longitudinal (evolução dos indicadores de 2008 a 2014) e outra comparativa (entre 
capitais do porte similar, a partir de dados de 2014). Esta análise comparativa é realizada com 
capitais que tem um tamanho da população de até 30%, a mais ou a menos, que o município 
analisado. Cabe ainda destacar que algumas informações, para os municípios comparados, não se 
obtém e por isso não aparecem no gráfico. Também é feito uma avaliação da aderência da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos com a PNRS referente aos 19 incisos do artigo 19 desta política. 
Cada inciso refere-se a um indicador que pode ser de pertença total; pertencimento parcial ou não 
pertence ao plano municipal. O conjunto destes indicadores formará a Figura 1 (seção 4.5.), que 
mostrará de forma colorida a situação (pertença total – verde; pertencimento parcial – amarelo; não 
pertence – vermelho). 

 

  

                                                           
3 http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos. Cabe destacar que essa base de dados é constituída de 
formulários preenchidos pelos próprios municípios e que isso pode resultar em prejuízo para a confiabilidade do banco. 
Entretanto, é o mais completo e oficial, por isso optou-se por trabalhar com este banco de dados. Além disso, é fruto de 
um dos objetivos da PNRS: consolidação de uma base de dados nacional. 
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Quadro 1 – Agrupamento de Indicadores por grupo de análise e objetivo 

GRUPO DE ANÁLISE 
OBJETIVO  
DO GRUPO 

INDICADORES 

1- GERAÇÃO Total de resíduos 
gerados e a 
distribuição entre 
resíduos domiciliares 
e públicos 

• Produção/ Habitante/ dia 

• Origem dos resíduos coletados (domiciliares e 
públicos) 

2- CUSTO E 
FINANCIAMENTO 

Custo de gestão dos 
resíduos e fonte de 
financiamento 
(público ou sociedade 
civil) 

• Fonte de Recursos para Gestão de Resíduos 
(arrecadação da sociedade civil ou participação do 
Estado) 

• Distribuição das Despesas por tipo de Coleta para 
Gestão de Resíduos  

• Custo per capita da limpeza urbana por ano 

• Índice de autofinanciamento da coleta residencial 

• Custo de cada tonelada coletada por ano (coleta 
domiciliar, pública e média) 

3- PRODUTIVIDADE Produção média por 
empregado na gestão 
da cadeia de resíduos 

• Número de habitantes por trabalhadores em todo 
manejo de RSU  

• Quantidade média de coleta de resíduos por 
trabalhador (TON/ ano/ trabalhador) 

• Quantidade de toneladas que cada cooperado 
coleta em média por ano (TON/ ano/ cooperado) 

4- RECICLAGEM Produção e processo 
relativo à reciclagem 
de materiais 

• % resíduo coletado reciclado 

• Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado 
coletado 

• Composição do total de material recuperado 

• Média de cooperados por entidade 

• Número de entidades 

• Quantidade de toneladas que cada cooperado 
coleta em média por ano (TON/ ano/ cooperado) 

5- INSTITUCIONAL Avaliar a aderência da 
PNRS aos quesitos do 
artigo 19 da PNRS 

• 19 indicadores qualitativos referentes ao 
pertencimento de cada inciso 

Obs.:  1. A nomenclatura estabelecida nos indicadores está em consonância com os dados do Sistema Nacional de 
Informação de Saneamento (SNIS).  

2. TON = tonelada. 
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Para cada indicador se estabeleceu um índice de sinalização sobre a evolução da gestão de resíduos 
do Município frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este índice varia de 1 a 3, sendo: 1- 
piorou ou se manteve com flutuações positivas e negativas se comparado com a situação do 
indicador após a sanção da PNRS (sinal vermelho); 2- melhorou parcialmente a situação do 
indicador após a sanção da PNRS (sinal amarelo). A melhora parcial significa que houve uma 
melhoria consistente em cada ano após a sanção da PNRS, mas esta ainda não é significativa 
(variação de até 10% em 4 anos de análise); 3- melhorou a situação do indicador após a sanção da 
PNRS (sinal verde). A melhora foi consistente e frequente em todos os anos após a sanção da 
PNRS (variação acima de 10% em 4 anos de análise). 

Desta maneira, pretende-se com este relatório público realizar uma avaliação da gestão integrada de 
resíduos sólidos urbanos do município de Curitiba, com intuito de orientar possíveis estratégias para 
melhoria contínua deste serviço público e integrado com toda a comunidade local. 
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3. SÍNTESE 
3.1 ANÁLISE E AÇÕES PROPOSTAS 
Antes de se detalhar a evolução de cada indicador, é feita uma síntese com o posicionamento do 
conjunto de indicadores à luz da sinalização descrita anteriormente (vermelho, amarelo ou verde – 
respectivamente piorou ou manteve – 1; melhorou parcialmente – 2; melhorou significativamente - 
3). Este conjunto de indicadores possibilita acompanhar a evolução da gestão integrada de resíduos 
sólidos urbanos envolvendo um período que antecede a PNRS (2008 a 2009), até a última 
informação disponível (2014).  

Curitiba publicou o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em 
2010 e revisou com a participação popular em 2013, que resultou na publicação do Plano Municipal 
de Saneamento, que incluiu um volume específico para gestão de resíduos sólidos urbanos. Ao 
avaliar o Plano de 2013 com os incisos do artigo 19 da PNRS, apresentados no Quadro 3 (seção 
4.5), observa-se que não houve menção mais específica e detalhada apenas do item capacitação. 
Todos os demais 18 itens formam indicadores de pertencimento do PNRS ao Plano Municipal de 
Saneamento. 

Com isso, Curitiba praticamente cumpre as exigências institucionais, alinhado com a sua reputação 
de planejamento na área urbana (Oliveria, 2001), mesmo assim, ainda apresenta problemas 
específicos na gestão de toda a cadeia de resíduos. Dividiu-se a análise em 5 grupos, sendo o último 
a questão institucional já mencionada. Os outros grupos são: geração, custo e financiamento, 
produtividade e reciclagem. No que se refere à geração, Curitiba não presenta um aumento 
significativo da geração per capita e está abaixo de outras capitais, o que torna um indicador 
positivo. Bem como a origem dos resíduos coletados, que em sua maioria são domiciliares, os quais 
apresentam um custo menor de gestão que os resíduos públicos. Assim, a geração é positiva porque 
não houve incremento na geração e a maioria se origina nos domicílios.  

Alinhado a isto, o único ponto positivo do grupo custo e financiamento se refere à distribuição das 
despesas por tipo de coleta para gestão de resíduos. Como o custo de coleta dos resíduos públicos é 
maior que dos domiciliares, é positivo a redução das despesas relativas a logradouros.  

Os demais itens de custo e financiamento são todos negativos ou preocupantes. A fonte de recursos 
para gestão é essencialmente dos recursos públicos (62,5%) e o índice de autofinanciamento da 
coleta residencial é maior que 1 (1,24, ou seja, para cada R$ 1,00 de despesa de coleta, R$ 0,24 são 
originários do governo municipal e de outras fontes de recurso). O custo de cada tonelada coletada e 
o custo per capita da limpeza urbana são crescentes de 2008 a 2014 (14,6% ao ano e 6,6% ao ano 
respectivamente). O custo per capita da limpeza urbana é R$ 125,00 e o custo de cada tonelada 
coletada é R$ 392,00/ TON. 
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A produtividade também é composta por indicadores preocupantes ou negativos. A quantidade 
média de coleta de resíduos por trabalhador também reduziu de 220 para 182 toneladas por 
trabalhador e é menor que em outros municípios de porte similar, quando comparado, a exceção de 
Porto Alegre (Gráfico 17 na seção 4.3.). Os demais municípios (Belém e Manaus) tem uma 
produtividade acima de 200 TON por habitante, maior que Curitiba. Torna-se, portanto, uma 
situação importante para agir em termos de política e gestão municipal.  

A quantidade de tonelada que cada cooperado coleta é muito baixa (2,7 TON/ cooperado em 2014) 
e reduziu no período analisado (era 7 TON/ cooperado em 2008). O número de habitantes por 
trabalhadores em todo o manejo de resíduos sólidos urbanos também reduziu. Em 2008, para cada 
763 habitantes havia 1 trabalhador nesta função; em 2014 aumentou o número de trabalhadores e 
esta proporção reduziu para 664. Entretanto, este indicador ainda é maior que os de outros 
municípios, quando comparado, como com Recife, Porto Alegre e Manaus, sendo menor apenas 
que Belém. Considera-se, assim, um indicador preocupante e que merece uma ação para alcançar os 
patamares de produtividade similar aos de 2008 e 2009. 

A questão da reciclagem é negativa, exceto a composição total do material recuperado. Este mostra 
o incremento de papel e papelão em detrimento ao plástico, porém ainda há uma diversidade entre 
os materiais, o que pode favorecer uma gestão da cadeia de reciclagem. Por outro lado, há 
necessidade de um estudo gravimétrico mais contínuo, pois as últimas atualizações superam 4 anos. 

Apesar do destaque de políticas municipais como “Lixo que não é Lixo” e o “Câmbio Verde” a taxa 
de reciclagem é muito baixa (5,7% do total coletado) e houve uma piora na taxa de 
reaproveitamento dos resíduos coletados, sendo apenas 57% em 2014. Isso se relaciona ao tipo de 
coleta. Em Curitiba, basicamente, a coleta de recicláveis é feita por caminhões e as cooperativas 
representam pouco desta composição (4,5% do total de resíduos para reciclagem coletado), o que 
pode se retratar na baixa produtividade de coleta dos cooperados (Gráfico 18, na seção 4.3.). 
Quando comparado com Belém e Manaus, cuja coleta de reciclado é feita essencialmente pelas 
cooperativas, o volume coletado é menor (percentual de resíduo coletado para reciclagem), mas a 
taxa de aproveitamento é quase 100% nos dois municípios. Isso demonstra que a estratégia de 
coleta por meio das cooperativas pode melhorar a qualidade da coleta e da taxa de aproveitamento, 
mas poderia ser alinhado com uma política de gestão e coleta pública conjunta com as cooperativas 
para apoiar e direcionar estes cooperados mais como triadores que a atual atribuição de coleta de 
porta em porta. 

Esta organização das cooperativas foi objetivo de ações públicas de fortalecimento, o que 
incrementou o número de cooperativas de 3 para 20 entre 2008 e 2014, porém reduziu o número de 
cooperados por cooperativa (28 em 2014, bem menor que 70 por cooperativa em Belém e 60 em 
Manaus).  

Como recomendação sugere-se atuar em 3 temáticas: custo e financiamento, produtividade e 
reciclagem. As ações estão interligadas e buscam tornar a cadeia de resíduos mais eficiente e 



 

  12 

 
 

sustentável para o município. Uma primeira ação seria a revisão do índice de autofinanciamento, 
que seria o incremento da taxa de coleta até o valor da despesa relativa, e, principalmente, 
desvincular do IPTU. Isso reflete um aumento de R$ 11,20 por habitante a preços de 2014, sendo 
que o valor médio é R$ 46,90 por habitante em 2014. Contudo, antes de efetivar tal política, dever-
se-ia estudar o incremento contínuo do custo per capita e por tonelada, a fim de tentar otimizá-lo, 
que ocorre pelo contrato de terceirização ou pela amplitude do serviço prestado ou pela a 
racionalização dos recursos envolvidos. Com isso, há uma tendência de redução das despesas com 
coleta e o impacto sobre a população seria menor. Este conjunto de medidas tornaria o município 
mais sustentável financeiramente com relação às políticas de resíduos. 

A revisão das despesas e custos, com a coleta por habitante, vai refletir também na produtividade 
que está reduzindo anualmente. Um dos fatores é o elevado número de trabalhadores envolvidos. A 
racionalização deste serviço pode colocar o município nos patamares de outros que tem uma melhor 
produtividade. A produtividade dos cooperados exige, em realidade, uma política não de inclusão 
social, como se busca agir em Curitiba, mas de gestão das cooperativas e integração na cadeia de 
resíduos. Para isso, pode-se buscar a reorganização das cooperativas, o foco dos cooperados na 
triagem e a coleta do município ser feita pela prefeitura e por caminhões que se direcionam às 
cooperativas, já que atualmente não acontece desta forma. Com isso, haveria o incremento da 
produtividade e o fortalecimento das cooperativas, que ainda carecem de uma ação mais 
estruturante. 

Neste aspecto, uma ação conjunta entre cooperativas e prefeitura para aumento do diálogo contínuo 
com a população sobre os resultados alcançados, serviria como uma forma de incentivo contínuo 
para a melhora da separação dos resíduos e o aumento da taxa de reaproveitamento do resíduo 
reciclado coletado. Por outro lado, também apoiaria a ação de manter a diversificação na 
composição total de material recuperado, que poderia promover o aumento da renda dos cooperados 
e tornar mais efetiva a política de gestão integrada da cadeia. 

Por fim, nota-se que institucionalmente há pequenos ajustes no Plano Municipal, porém os 
indicadores de melhoria propostos na PNRS ainda estão distantes da realidade em Curitiba. Há 
necessidade de uma visão mais integrada da cadeia, desde a coleta até o reaproveitamento e 
reutilização dos recursos, com o papel da prefeitura ou instituição própria na organização de toda a 
cadeia e gestão de resíduos. Para isso, necessita-se otimizar os custos e a produtividade em níveis 
comparados a outros municípios brasileiros, com intuito de dar maior sustentabilidade financeira ao 
município neste processo de gestão. O quadro 2 apresenta a síntese dos pontos de monitoramento da 
política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Curitiba, a partir dos indicadores 
mencionados no Quadro 1 e detalhados na seção 4. 
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Quadro 2 - Quadro Síntese sobre Monitoramento da PNRS aplicado em Curitiba - 2014 

GRUPO DE ANÁLISE 
CURITIBA 

   

GERAÇÃO 
  

• Produção/ Habitante/ dia 

• Origem dos resíduos coletados 
(domiciliares e públicos) 

CUSTO E FINANCIAMENTO 

• Fonte de Recursos para Gestão de 
Resíduos (arrecadação da sociedade 
civil ou participação do Estado) 

• Custo de cada tonelada coletada por 
ano (coleta domiciliar, pública e 
média) 

• Distribuição das Despesas por 
tipo de Coleta para Gestão de 
Resíduos  

• Custo per capita da limpeza 
urbana por ano 

• Índice de autofinanciamento da 
coleta residencial 

 

PRODUTIVIDADE 

• Quantidade de toneladas que cada 
cooperado coleta em média por ano 
(TON/ ano/ trabalhador)  

• Quantidade média de coleta de 
resíduos por trabalhador (TON/ ano/ 
trabalhador) 

• Número de habitantes por 
trabalhadores em todo manejo 
de RSU  
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RECICLAGEM 

• % resíduo coletado reciclado 

• Taxa de reaproveitamento do resíduo 
reciclado coletado 

• Média de cooperados por entidade 

• Número de entidades 

• Quantidade de toneladas que cada 
cooperado coleta em média por ano 
(t ano) 

• Composição do total de 
material recuperado 

 

 

INSTITUCIONAL 
 • IX – Capacitação. 

• I – Diagnóstico;  

• II - Disposição Final;  

• III - Consórcios Intermunicipais;  

• IV – Geradores;  

• V – Especificações;  

• VI – Indicadores;  

• VII - Regras de Transporte;  

• VIII – Responsabilidades;  

• X - Educação Ambiental;  

• XI – Cooperativismo;  

• XII - Geração de Renda;  

• XIII – Custos;  

• XIV – Diminuição;  

• XV – Participação do poder 
público;  

• XVI – Fiscalização;  

• XVII - Monitoramento do Plano;  

• XVIII - Passivos ambientais;  

• XIX - Atualização do Plano. 
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4. ANÁLISE 
4.1. GERAÇÃO 
A gestão da cadeia integrada de resíduos se origina na geração, que depois será coletada, 
administrada, reutilizada, dentre outras possibilidades, e feita a disposição final. A busca pelo 
“resíduo zero” é uma situação ótima em que todo resíduo gerado de alguma maneira é 
reaproveitado, reutilizado ou reciclado, como pressupõe um dos objetivos da PNRS. Como 
esse objetivo é complexo, há duas formas de redução daquilo que será disposto ao final e que, 
por consequência, terá um custo inicial, sem eventual benefício econômico: a redução da 
geração de resíduos; ou a busca pela melhoria contínua do reuso, reciclagem ou outra forma 
de reaproveitamento.  

O indicador de quilos per capita gerado por dia (Produção/ Habitante/ dia) mostra quanto ao 
total de resíduos que se está gerando no município e se há uma elevação, ou seja, quanto este 
valor incrementa ano após ano.  

Para o município de Curitiba, este indicador é bastante positivo. Gera-se menos que 1 kg por 
habitante por dia (0,88 kg/ habitante/ dia) e este valor é ligeiramente menor que em 2010, 
quando homologada a PNRS, e em relação ao início da série (2008). Houve um aumento 
expressivo em 2012, para 1,04 kg/ habitante/ dia para o qual não se identificou causas 
específicas para a variação, mas retornou aos patamares anteriores no ano seguinte (Gráfico 
1). 

Ao comparar a geração do total de resíduos em Curitiba com outras quatro capitais brasileiras 
do mesmo porte populacional, verifica-se que este indicador também é positivo.  Para todas as 
capitais este indicador é superior a 1kg habitante por dia, o que demanda maior esforço de 
recursos públicos e de organização da cadeia para uma melhor gestão integrada (Gráfico 2).  
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Gráfico 1 – Total de Resíduos Gerados por habitante – em kg/dia - Curitiba - 2008 a 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Gráfico 2 – Total de Resíduos Gerados por habitante – em kg/dia – Curitiba, Belém, Manaus, Porto 
Alegre e Recife - 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Outra importante característica na geração refere-se à origem dos resíduos coletados: público 
ou domiciliar. Em geral, quanto mais resíduos públicos gerados, maior é o custo da coleta 
porque se trata de um processo menos produtivo e mais disperso, em termos de gestão 
logística. Desta forma, quanto maior for a origem domiciliar tende a ser melhor a gestão 
integrada da cadeia. 

Este indicador é positivo para Curitiba porque há uma tendência de ligeira redução do resíduo 
público coletado de 2008 para 2013 (Gráfico 3) e, comparativamente a outras capitais de porte 
similar, tem a menor taxa de resíduos públicos coletadas em 2014. Manaus, por exemplo, 
chega a 42% de resíduos públicos, o que tende a impactar fortemente na logística e na 
composição dos recursos coletados (Gráfico 4).  

 

Gráfico 3 –Origem dos Resíduos Coletados – Curitiba – 2008 a 2014 (em %) 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Gráfico 4 – Origem dos Resíduos Coletados – Curitiba, Belém, Manaus e Porto Alegre –2014 (em %) 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: Não há informação para Recife neste período. 
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4.2. CUSTO E FINANCIAMENTO 
 

O custo refere-se ao total de despesas executadas pela administração, que é responsável por 
todas as etapas, direta ou indiretamente, da gestão integrada dos resíduos. Para executar uma 
despesa há necessidade de fonte de recursos, denominado aqui como financiamento do 
serviço público. Este financiamento pode vir da arrecadação específica a partir de taxas, 
tributos ou contribuições aplicadas aos contribuintes, que geram os resíduos domiciliares, ou 
de fonte própria de recursos do município.  

Para o custo, os indicadores devem sinalizar um valor menor e decrescente por tonelada, 
enquanto para o financiamento quanto mais for vinculado à geração do próprio resíduo, ou 
seja, por meio de recurso próprio de financiamento relacionado à cadeia de resíduos, melhor 
será o indicador porque não dependerá de outras fontes para a execução dos serviços. 
Entretanto, o ideal é o equilíbrio, ou seja, o valor financiado seja igual a despesa realizada.  

O primeiro indicador é a origem dos recursos na composição dos gastos públicos. Esta origem 
pode ser fonte de arrecadação específica cobrada sobre o gerador do resíduo ou o uso de 
recursos de outras fontes. Como explicitado, quanto mais depender de outras fontes, é pior 
para a sustentabilidade da gestão de resíduos porque programas e continuidades de trabalhos 
podem ser interrompidos, ou descontinuados, em razão da redistribuição dos recursos. Este 
indicador obteve um resultado negativo para o município de Curitiba e sinaliza um alerta. 
Desde 2008, há uma tendência de maior participação de outras fontes do Estado para gestão 
desta cadeia e em 2014 apenas 37% dos recursos utilizados para gestão dos resíduos era 
proveniente de fonte específica (Gráfico 5).   
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Gráfico 5 – Fonte de Recursos para Gestão de Resíduos do Município de Curitiba - 2008 a 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

A situação de alerta neste indicador também é negativa nas demais capitais avaliadas. A 
melhor situação, porém distante do ideal, é Porto Alegre, na qual 55% das despesas 
executadas nesta área foi proveniente de fonte específica de arrecadação. Recife tem uma 
situação similar a de Curitiba. A pior situação é a de Belém, onde apenas 24% do recurso é 
proveniente de fonte específica (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 – Fonte de Recursos para Gestão de Resíduos dos Municípios de Curitiba (PR), Belém (PA),  
Porto Alegre (RS) e Recife (PE) - 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: Não há informação para Manaus neste período. 

 
 

As despesas distribuem-se pelo tipo de coleta realizada. Neste relatório agrupou-se a coleta 
em 3 tipos: 1- coleta de resíduos domiciliares e públicos; 2- logradouros; e 3- demais 
despesas, que inclui resíduos de saúde, administrativos e com unidade de processamento. 
Neste caso há a tendência do manejo de resíduos domiciliares e públicos apresentarem um 
custo mais baixo devido às possibilidades de otimização logística e do maior volume 
administrado. Assim, a tendência positiva de redução dos resíduos oriundos de logradouros e 
demais despesas é positivo para o comportamento do indicador (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Distribuição das despesas por tipo de coleta – Curitiba – 2008 a 2014 – (em %) 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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A evolução do custo da limpeza urbana por habitante de Curitiba de 2008 a 2014 é crescente, 
mesmo se comparado a preços reais de 2014 (valores deflacionados pelo Índice de Preço ao 
Consumidor Ampliado – IPCA). Em 2008, era R$ 85,00 por habitante e em 2014 alcançou o 
patamar de R$ 125,00 por habitante, ou seja, um crescimento 47% no período ou 6,6% ao 
ano. Trata-se de um crescimento significativo, maior que o crescimento do PIB nacional ou 
que o crescimento da receita do município no período, demonstrando o maior 
comprometimento dos recursos públicos com esta atividade.  

Porto Alegre, dentre os municípios comparados (Gráfico 9), tem o maior custo por habitante 
em 2014 (R$ 180,00), sendo que Belém e Manaus respectivamente tem o menor custo, mas 
próximo ao de Curitiba (R$ 113,00 e R$ 123,00 por habitante respectivamente). Pode-se 
observar que o valor de Curitiba em 2013 se aproximava do valor de Belém (menor custo) em 
2014, ou seja, R$ 113,00 (Gráfico 9). Entretanto, houve um incremento de 10,62% somente 
entre 2013 e 2014 que foi fruto do aumento do número de trabalhadores envolvidos na 
limpeza urbana e do custo da terceirização (Gráfico 8). 

Neste aspecto, é um ponto para ser observado pelo município, considerando o crescimento no 
curto prazo, mas ainda não se trata de um tema limitante para a gestão neste momento. 
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Gráfico 8 – Custo per capita da limpeza urbana por ano (R$/ano) a preços de 2014 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 
 

Gráfico 9 – Custo per capita da limpeza urbana por ano (R$/ano) a preços de 2014 – Curitiba, Belém, 
Manaus, Porto Alegre e Recife 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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O índice de autofinanciamento da coleta residencial compara o total do custo da coleta com o 

valor recebido como receita para esta finalidade, oriundo dos pagamentos da taxa de 

contribuição de coleta, que, em Curitiba, é cobrado junto com o IPTU. Este índice de 

autofinanciamento quanto mais próximo de 1 é melhor e significa que a despesa com a coleta 

residencial é suportada pela receita específica. Se for menor, significa que se arrecada mais do 

que é necessário para as despesas de coleta. É negativo porque está cobrando uma taxa maior 

do que custo para prestação daquele serviço. Se for maior que 1, também é negativo porque as 

taxas não são suficientes para cobrir as despesas com a coleta residencial e o município tem 

que buscar outras fontes para dar conta daquele custo. 

Esse índice alcançou o patamar de 1,53 em 2011 e depois voltou a um nível histórico (entre 

1,2 e 1,3). Isso significa que, em 2014, por exemplo, para cada R$ 1,00 cobrado como taxa da 

população para coleta residencial, a gestão municipal teve que contribuir com mais R$ 0,24 

de outras fontes (Gráfico 10). Se for maior que 1, este indicador é negativo porque são 

necessárias outras fontes para equilibrar as despesas de resíduos e, em 2014, significa que a 

gestão municipal precisaria contribuir com quase 25% do total das despesas para este serviço. 

Porto Alegre tem uma situação atípica porque a receita da taxa oriunda da população é maior 

que a despesa (R$ 0,36). Assim, para cada real arrecadado, há R$ 0,36 para gastar. Outros 

municípios contém um indicador pior, como Belém que chega a R$ 1,47 de despesa para cada 

real arrecadado (Gráfico 11).  

 
  



 

  26 

 
 

Gráfico 10 – Índice Autofinanciamento coleta residencial - Curitiba -  2008 a 2014 - em R$ a preços 2014 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 
 

Gráfico 11 – Índice Autofinanciamento coleta residencial - em R$ 2014 - Curitiba, Belém, Porto Alegre, 
Recife 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: Não há informação para Manaus neste período. 
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O mesmo comportamento de crescimento ocorre ao comparar o custo por tonelada. Entre 
2008 e 2014 houve um aumento de 126% em termos reais no período (R$ 174,00/ TON para 
R$ 392,00/ TON respectivamente), o que representa 14,60% ao ano. Foi um aumento maior 
em razão da tonelada gerenciada por habitante. Pode-se separar ainda em dois indicadores: 
coleta domiciliar e limpeza pública. A coleta domiciliar tem um custo menor (R$ 211,00/ 
TON em 2014 contra R$ 89,00/ TON em 2008), contudo houve um crescimento anual de 
15,6% ao ano, ou seja, maior que o custo total. Em contrapartida, o custo da limpeza pública é 
maior (R$ 1505,00/ TON em 2014 contra R$ 562,00/ TON em 2008), ou 285% maior que o 
custo médio de coleta, mas a variação anual em termos reais no período foi 17,85% ao ano 
(Gráfico 12). 

Curitiba tem o maior custo por tonelada se comparado a outros municípios em 2014, exceto 
Recife que o supera (R$ 453,00/ TON em Recife e R$ 392,00/ TON em Curitiba). Este valor 
maior é por conta da limpeza pública porque em Recife é R$ 1610,00/ TON enquanto para 
Curitiba é R$ 1504,00/ TON (Gráfico 12). Por outro lado, o custo da coleta domiciliar é baixo 
em Recife se comparado a Curitiba (R$ 117,00/ TON contra R$ 202,00/ TON). Outros 
municípios, como Belém, Manaus e Porto Alegre variam o custo médio total por TON entre 
R$ 240,00 e R$ 250,00, ou seja, o valor de Curitiba é entre 57 e 63% maior que destes 
municípios (Gráfico 13). Isso ressalta este ponto como negativo e necessário desenvolver uma 
melhor gestão de recursos para tornar o sistema mais sustentável financeiramente (índice de 
autossuficiência – Gráficos 10 e 11) e o gasto mais eficiente (Gráficos 12 e 13). 
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Gráfico 12 – Custo médio de coleta do resíduo domiciliar e público por ano em Curitiba - 2008 a 2014 - em 
R$ por TON a preços de 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Gráfico 13 – Custo médio de coleta do resíduo domiciliar e público por ano - em R$ por TON por a preços 
de 2014 – Curitiba, Belém, Manaus, Porto Alegre e Recife 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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4.3. PRODUTIVIDADE 
 

A produtividade é um indicador importante para referenciar a quantidade de recursos 
envolvidos na atividade de gestão dos resíduos sólidos e refere-se sempre à produção média 
se comparada a um recurso. Realizou-se duas análises de produtividade: 1- referente à 
quantidade de trabalhadores envolvidos na atividade; 2- referente ao total de resíduos gerados 
e manejados no município.  

Ao verificar a quantidade de trabalhadores envolvidos com o serviço de gestão de resíduos, 
tanto no setor público quanto privado, pode-se observar que este número teve uma redução se 
comparado a 2008 e 2009, quando foi 763 e 749 trabalhadores por habitante. Em 2014, este 
indicador era 664, o que representa um valor 13% menor que 2008 (Gráfico 14). Se 
comparado estes dois períodos pode-se observar que o incremento ocorreu, essencialmente, 
com o aumento do número de trabalhadores envolvidos com o manejo de resíduos sólidos: era 
2395 em 2008 e em 2014 aumentou para 2810 (Apêndice 3).  
 

Gráfico 14 –Número de trabalhadores envolvidos na Gestão de Resíduos do Município por Habitante - 
Curitiba - 2008 a 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Por outro lado, a produtividade de Curitiba perde apenas para Belém, se comparado com 
outras 4 capitais de tamanho populacional similar. Belém tem apenas 1707 trabalhadores 
nesta atividade o que torna a sua produtividade igual a 839 trabalhadores por habitante. Por 
outro lado, Recife tinha 3281 trabalhadores em 2014 e a produtividade era igual a 490, ou 
seja, muito menor que de Curitiba neste ano que era 664 (Gráfico 15). 
 

Gráfico 15 –Número de trabalhadores envolvidos na Gestão de Resíduos do Município por Habitante – 
Curitiba, Belém, Manaus, Porto Alegre e Recife - 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

O incremento do número de trabalhadores em Curitiba de 2008 a 2014 também refletiu no 
indicador referente à quantidade média coletada por trabalhador por ano. Em 2008, eram 
coletadas 220 toneladas por trabalhador por ano e este número reduziu para 182,6 em 2014. 
Considerando que a quantidade de resíduos domiciliares coletada praticamente se manteve 
entre 2008 e 2014 (527 mil toneladas - MTON - e 513 MTON respectivamente), a 
produtividade reduziu por conta do aumento do número total de trabalhadores envolvidos em 
todo o manejo de resíduos sólidos urbanos (Gráfico 16). 

Quando se compara este indicador de produtividade com o de outras capitais do mesmo porte, 
verifica-se que Belém e Manaus tiveram uma produtividade maior (de 212 e 202 
TON/trabalhador/ ano respectivamente), se comparado a Curitiba (182 TON/ trabalhador/ 
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trabalhadores (2738), mas menor em coleta (4,66MTON) o que torna a sua produtividade 
menor que a de Curitiba em 2014 (170 TON/ Trabalhador/ Ano) – Gráfico 17. 

Gráfico 16 - Quantidade média do total de resíduos coletados por trabalhador por ano em Curitiba - 2008 
a 2014 – TON/ Trabalhador/ Ano 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Gráfico 17 - Quantidade média do total de resíduos coletados por trabalhador em 2014 – Curitiba, Belém, 
Manaus e Porto Alegre – TON/ Trabalhador/ Ano 
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A coleta feita pelas cooperativas reduziu entre 2008 para 2014 (de 1,6MTON para 1,5MTON 
respectivamente), enquanto o número de associados aumentou de 209 para 567, neste mesmo 
período, ou seja, houve uma redução no volume coletado em 6% e um aumento de 171% no 
número de cooperados. Com isso, a quantidade de toneladas coletadas pelos cooperados 
reduziu significativamente de 2008 a 2014 (de 7,6 para 2,7 TON/ Cooperado/ Ano). Destaca-
se os períodos de 2009 a 2011 em que a quantidade coletada foi em média 3,1MTON, ou seja, 
o dobro da atual. Entre 2010 e 2011 o número de cooperados era menos que 300. Estes dois 
fatores refletem no aumento da produtividade entre 2009 e 2011. No período de 2010 houve a 
implantação da Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o 
fortalecimento das cooperativas de reciclagem. Contudo, a política ampliou o número de 
cooperados sem necessariamente organizar a cadeia para manter ou ampliar a produtividade, o 
que resultou na queda da produtividade para 2,7 TON/ Cooperado/ Ano – Gráfico 18.  

Ao comparar esse indicador de Curitiba, com outros municípios, o resultado também é 
inferior ao resultado de Belém e Manaus.  Enquanto Manaus tem uma produtividade de 57 
TON/ Cooperado/ Ano, Belém teve 12,5, ou seja, muito superior a 2,7 de Curitiba em 2014. O 
primeiro município coletou 10MTON no ano com 181 cooperados. Por outro lado, os 70 
cooperados em Belém recolheram quase a metade de resíduos reciclados (0,8MTON/ Ano) se 
comparado a Curitiba (1,5MTON/ ano), o que tornou a sua produtividade maior (Gráfico 19).  
 

Gráfico 18 - Quantidade média coletada de resíduos reciclados por cooperado em Curitiba – 2014 – TON/ 
ano 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Gráfico 19 - Quantidade média coletada de resíduos reciclados por cooperados em 2014 – Curitiba, 
Belém, Manaus e Porto Alegre – TON/ Cooperado/ Ano 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: Não há informação para Recife e Porto Alegre neste período. 
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4.4. RECICLAGEM 

Um dos importantes objetivos da PNRS é aumentar o reuso e o reaproveitamento dos 
resíduos. Há dois indicadores importantes para avaliar esta evolução: a porcentagem de 
resíduos reciclados do total de resíduos coletados e a taxa de reaproveitamento dos resíduos 
reciclados. Os dois indicadores envolvem os fatores subjetivos relativos à educação 
ambiental, ao comprometimento dos cidadãos com o tema e à política de incentivo desta 
atividade. Indiretamente quanto mais comprometida e envolvida a população for com a 
política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, maior tende a ser estes 
dois indicadores: por um lado, haverá a separação de resíduos pela população e a respectiva 
coleta e destino para o reuso ou reaproveitamento; por outro a separação dos resíduos 
reciclados será mais adequada e a taxa de aproveitamento será maior. Ambos são indicadores 
finalísticos, ou seja, representam o resultado de uma ação que envolve a questão educacional 
e cultural da população, a forma de coleta, de separação e de reaproveitamento ou 
reutilização.  

Se estes dois indicadores são baixos, indica que a política pública envolvendo a sociedade no 
comprometimento desta ação de interesse coletivo precisa ser repensada, ou reorganizada, 
para melhorar sua efetividade. A taxa de resíduo reciclado coletado, em Curitiba, aumentou 
de 2008 a 2014 (3,1 para 5,7%), mas é muito baixa. Mesmo após 2010, com a implantação da 
Política Municipal, não teve alterações significativas (5,4 para 5,7%). Isso ratifica que todo o 
esforço de política pública para o aumento de reuso e reaproveitamento precisa ser melhor 
direcionado ou repensado. Há necessidade de uma política contínua de educação ambiental, a 
despeito de não ser um fator que isoladamente mudará este indicador, e uma visão mais 
integrada da cadeia de resíduos para obter melhorias em todas as etapas da cadeia (coleta, 
separação e triagem, reuso e reaproveitamento) – Gráfico 20. 

Ao comparar este indicador de Curitiba com outros municípios observa-se que a taxa de 
resíduos para reciclagem, em Curitiba, é baixa em 2014, mas maior que nos demais 
municípios (Gráfico 15). Tanto Belém quanto Manaus, que tem uma produtividade por 
cooperado por ano maior que Curitiba (Gráfico 13), tem um percentual de resíduos reciclados 
pelo total de resíduos coletado menor. A principal explicação se refere ao tipo da coleta. Em 
Belém 100% dos resíduos reciclados são realizados pelos cooperados (0,8MTON/ ano) e em 
Manaus 90% (10,3MTON/Ano), Curitiba apenas 4,4% é por conta dos cooperados e se 
coletam 34MTON por ano de resíduos direcionados para a triagem. Essa diferença (95,6%) é 
realizada pelos programas e políticas públicas, como “Câmbio Verde” e “Lixo que não é 
Lixo”. Desta forma, há uma coleta de resíduos reciclados que funciona de porta em porta, 
além do trabalho dos cooperados, mas se necessita incrementar as ações para melhorar o 
potencial de resíduos reciclados. Em Porto Alegre, o percentual de resíduos reciclados 
coletados pela prefeitura em relação às cooperativas é similar ao de Curitiba (90% em Porto 
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Alegre e 95,6% em Curitiba) e o total de resíduos reciclados coletados é a segunda maior taxa 
dos municípios comparados (4,6%) – Gráfico 21. 
 

Gráfico 20 – Percentual de Resíduo Coletado para Reciclagem em Curitiba – 2008 a 2014 – em % do total 
de resíduos coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 

Gráfico 21 – Percentual de Resíduo Coletado para Reciclagem em 2014 – Curitiba, Belém, Manaus, Porto 
Alegre e Recife – em % do total de resíduos coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Além de ter uma baixa taxa de coleta de resíduos reciclados coletados, a taxa de 
reaproveitamento reduziu de 2008 a 2014 (80 para 57%) em Curitiba. Isso significa que foram 
coletadas 34MTON de resíduos recicláveis e destes apenas 19,5MTON foram reciclados 
(57%). Este é outro esforço necessário para melhoria do resultado, afinal não adianta 
aumentar apenas o percentual de resíduos reciclados coletados, mas seria ideal que 100% 
fosse reaproveitado (Gráfico 22). 

Por outro lado, como quase a totalidade dos resíduos reciclados coletados em Belém e 
Manaus é feita pelos cooperados, a taxa de reaproveitamento é maior e próxima a 100% (98 e 
99% respectivamente). Isso mostra que o aumento destes dois indicadores (percentual de 
resíduos reciclados coletados e respectiva taxa de aproveitamento) podem incrementar se 
associado ao aumento da produtividade da coleta de resíduos reciclados por cooperados. As 
políticas de incentivo e coleta de porta em porta são importantes, como pode ser visto pelo 
número significativo da coleta realizada em Curitiba e Porto Alegre, mas deve estar associada 
com uma ação de melhoria da qualidade desta separação dos reciclados ou ao aprimoramento 
da atividade dos cooperados (Gráfico 23).  

Gráfico 22 – Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado coletado em Curitiba – 2008 a 2014 – em % 
do total de resíduos reciclados coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Gráfico 23 – Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado coletado em 2014 – Curitiba, Belém, Manaus, 
Porto Alegre e Recife - em % do total de resíduos reciclados coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 
 

Em Curitiba, o resíduo reciclado coletado e aproveitado é essencialmente plástico e papel/ 
papelão. Contudo, cresceu a coleta de papel e papelão de 2008 a 2014 em detrimento ao 
plástico neste período. Isso pode ser em razão do estímulo de mercado de reciclado ou do 
próprio processo de separação na geração do resíduo. Este indicador, contudo, pode 
estabelecer tendências para o mercado de reciclados e propor políticas de organização para 
estas diferentes cadeias a partir, inclusive, de um processo de logística reversa (Gráfico 24).  

Em Belém e Manaus, que tem uma coleta mais vinculada aos cooperados, apresenta uma 
predominância ainda maior do papel e papelão, se comparado a Curitiba (84 e 95% 
respectivamente e comparável a 47% em Curitiba). A distribuição dos reciclados entre 
diferentes tipos de materiais é interessante para a gestão econômica da cadeia de cada resíduo, 
pois quando há a concentração isso torna o resultado do ganho econômico, com a reciclagem, 
dependente da variação de preço de um único produto. Isso significa que o indicador para 
Curitiba é mais positivo, neste caso, por ser mais diversificado (Gráfico 25). 
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Gráfico 24 – Composição do total de material recuperado ou reaproveitado em Curitiba – em % do total - 
2008 a 2014 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 
Gráfico 25 – Composição do total de material recuperado em % - 2014 – Curitiba, Belém, Manaus e Porto 

Alegre 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: Não há informação para Recife neste período. 
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Os dois últimos indicadores se referem à organização das cooperativas de material reciclado: 
1) média do número de cooperados por entidade; e 2) número de entidades. Para estes 
indicadores quanto maior o número de cooperados por entidade teoricamente maior é o poder 
de barganha na cadeia desta entidade. Além disso, se houver mais entidades significa que há 
um maior fluxo de resíduos que necessita mais cooperados e cooperativas. Assim, quando os 
dois indicadores conjuntamente crescem, há um indicativo de que a atividade de cooperação 
para a reciclagem de material está crescendo e deve ter um efeito positivo na produtividade do 
total de resíduos reciclados coletados, no percentual de resíduos coletados para reciclagem e 
na taxa de reaproveitamento dos resíduos (Gráficos 19, 21 e 23). 

O número de cooperados por entidade, em Curitiba, reduziu de 2008 a 2014 (42 para 28) – 
Gráfico 26, que é muito menor se comparado a Belém e Manaus (70 e 60 respectivamente) 
em 2014 – Gráfico 27. Por outro lado, esta diferença é explicada pelo aumento do número de 
entidades em Curitiba (5 para 20, entre 2008 e 2014 – Gráfico 28) enquanto em Belém e 
Manaus tem apenas 1 e 3 respectivamente em 2014 (Gráfico 29). Assim, as cooperativas são 
maiores em Belém e Manaus, mas houve um maior esforço de organização deste tipo de 
associação em Curitiba.  

 
Gráfico 26 – Média do número de cooperados por entidade - Curitiba 2008 a 2014 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Gráfico 27 – Média do número de cooperados por entidade – Curitiba, Belém, Manaus e Recife - 2014 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: Não há informação para Porto Alegre neste período. 
 

Gráfico 28 – Número de entidades de reciclagem em Curitiba – 2008 a 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Gráfico 29 – Número de entidades de reciclagem – Curitiba, Belém, Manaus e Recife - 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: Não há informação para Porto Alegre neste período. 

 

4.5. INSTITUCIONAL 
 

A questão institucional desta análise se refere ao artigo 19 da PNRS, pois é neste artigo que se 
exige o conteúdo mínimo para esta elaboração dos planos municipais de gerenciamento 
integrado resíduos sólidos, por meio de dezenove incisos, que estão a seguir descritos no 
Quadro 3. 
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Quadro 3 - Incisos do artigo 19 da PNRS 
INCISO DESCRIÇÃO 

I Diagnóstico 

II Disposição Final 

III Consórcios Intermunicipais 

IV Geradores 

V Especificações 

VI Indicadores 

VII Regras de Transporte 

VIII Responsabilidades 

IX Capacitação 

X Educação Ambiental 

XI Cooperativismo 

XII Geração de Renda 

XIII Custos 

XIV Diminuição 

XV Participação do poder público 

XVI Fiscalização 

XVII Monitoramento do Plano 

XVIII Passivos ambientais 

XIX Atualização do Plano 

Fonte: Os autores (2016). 
 

Deste modo, é possível analisar as metrópoles brasileiras sob os aspectos impostos pela 
PNRS, principalmente na questão dos planos municipais de gerenciamento de resíduos 
sólidos, pois estas grandes cidades desempenham significativa e impactante interferência em 
nosso país, como na economia, demografia, PIB, área geográfica, representatividade política, 
etc.  

De modo particular, pode-se considerar o município de Curitiba, capital do Estado do Paraná, 
por caracterizar-se como importante metrópole brasileira e assim, com suas grandes métricas, 
como uma metrópole que necessita contemplar e corresponder às diretrizes impostas pela 
PNRS na questão do seu gerenciamento de resíduos sólidos.  

Esta grande responsabilidade de Curitiba em atender à PNRS se justifica pelo grande impacto 
que este município gera em sua população e meio ambiente, e também em sua região 
metropolitana e em seu estado, considerando suas próprias características de metrópole, pela 
sua numerosa população, estimada em 1.879.355 habitantes em 2015, pela sua densidade 
demográfica de 4.027,04 habitantes/km², pelo seu índice de desenvolvimento humano 
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municipal de 0,823 em 2010, pelo PIB per capita anual, em 2012, a preços correntes de  R$ 
33.291,65, dentre outros (IBGE, 2015). 

Para atender ao estipulado pela PNRS no artigo 19, Curitiba elaborou o seu Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos de Curitiba (PGIRSC), em 2010, apresentado à consulta 
pública, com a finalidade de receber comentários e sugestões, submetido à discussão em 
audiência pública, oportunizando a participação da sociedade no planejamento das ações, de 
forma que, a própria elaboração já se constituiu em um instrumento de gestão compartilhada. 

O PGIRSC apresenta em sua estrutura o diagnóstico da situação da gestão dos resíduos na 
cidade, com os objetivos, metas e ações, bem como os mecanismos e procedimentos a serem 
utilizados no gerenciamento de resíduos sólidos. Integra, também ao plano, as ações para 
emergências e contingências, e as proposições relacionadas à forma como se dará o controle 
social sobre a gestão integrada dos resíduos sólidos no 
município (CURITIBA, 2010).  

Já no ano de 2013, foi elaborado o Plano Municipal de 
Saneamento de Curitiba (PMSBC) que, em seu capítulo 
V, contempla o Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, desenvolvido em conformidade com a 
Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece a Política 
Nacional de Saneamento Básico e a Lei Federal nº 
12.305/2010 que estabelece a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, de modo a propor uma revisão ao 
PMSBC de 2010 (CURITIBA, 2013). Visto que, de 
acordo com o artigo 19 (seção IV) da PNRS, o Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos “pode estar 

inserido no plano de 
saneamento básico 
previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o 
conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado 
o disposto no § 2º, todos deste artigo” (BRASIL, 2010). 

Assim, pela grande importância da PNRS e pela 
essencialidade de seu cumprimento, é possível ser realizada 
uma análise do PMSBC de Curitiba, em seu capítulo V, à 
luz do que é estabelecido pela PNRS, verificando as 
políticas públicas de Curitiba no gerenciamento de RSU, de 
acordo com a PNRS. 
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O INCISO I 
Primeiramente, no inciso I, do artigo 19 (seção IV) da PNRS, é estabelecido a necessidade de 
um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a 
origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 
adotadas (BRASIL, 2010). 

O PMSBC apresenta sim este diagnóstico de acordo com os diversos tipos de coleta, a 
origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 
adotadas, assim considera-se que o PMSBC atende totalmente ao estabelecido neste inciso I, 
conforme apresentado nas informações seguir, da coleta formal e convencional, o volume em 
toneladas e disposição final: 
 

Quadro 4- População - Coleta Formal de Recicláveis – Coleta Convencional 
 

ANO 
POPULAÇÃO 

(HABITANTES) 
COLETA SELETIVA FORMAL 

(TONELADAS) 
COLETA CONVENCIONAL 

(TONELADAS) 
2003 1.634.999 12.370,24 356.079 
2004 1.651.210 10.943,58 363.394 
2005 1.667.582 9.686,75 374.653 
2006 1.684.116 13.326,24 392.830 
2007 1.700.813 15.437,09 407.978 
2008 1.717.677 18.416,01 416.209 
2009 1.734.707 26.748,95 441.721 
2010 1.751.907 27.940,85 447.297 
2011 1.764.540 29.620,92 475.219 
2012 1.764.540 35.292,85 490.699 

 
Fonte: PMSBC (2013). 

 

Já a caracterização dos resíduos é apresentada no Quadro 5, com a caracterização dos 
resíduos, de modo a verificar a composição gravimétrica dos resíduos gerados no município: 
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Quadro 5 - Composição gravimétrica dos resíduos 
 

MATERIAL % 
Papel 15,90 
Papelão 6,03 
Plástico Filme 10,01 
Plástico Duro 7,80 
Metais Ferrosos 1,88 
Metais Não-Ferrosos 0,82 
Emb. Cart. L. Vida  1,08 
Madeira  0,82 
Trapos  4,51 
Couro  0,71 
Fraldas  5,48 
Borracha  1,95 
Outros Materiais  0,64 
Matéria Orgânica 37,73 

 
Fonte: PMSBC (2013). 

 

Quanto à destinação final dos resíduos, a partir de 2010, os resíduos sólidos urbanos coletados 
passaram a ser dispostos nos aterros sanitários particulares da Estre Ambiental SA, situada no 
município de Fazenda Rio Grande e a Essencis Soluções Ambientais SA, situada em Curitiba. 
Tanto a Estre quanto a Essencis são contratadas pelo CONRESOL (Consórcio Intermunicipal 
para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos), por meio do processo de credenciamento, para 
realizar o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos de Curitiba e dos demais 
integrantes deste Consórcio (CURITIBA, 2013).  
 

O INCISO II 
Já o inciso II, estipula a necessidade da identificação de áreas favoráveis para disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos (BRASIL, 2010). Assim, o PMSBC apresenta este 
inciso como uma das diretrizes específicas do plano, no objetivo de recuperar o aterro 
sanitário e aterros controlados, compreendendo a avaliação das suas condições ambientais 
(estabilidade, contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas, migração de gases) 
(CURITIBA, 2013). 

Como metas para esta diretriz, há o atingimento de 30% das áreas de passivos ambientais a 
serem recuperadas e monitoradas em curto prazo (período dos 4 anos seguintes, 2014 a 2017) 
e também o atingimento de 70% das áreas de passivos ambientais recuperados e monitorados 
no médio prazo (período compreendido entre 2018 a 2021) (CURITIBA, 2013). A partir 
destas informações, o PMSBC cumpre o estabelecido no inciso II em questão. 
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O INCISO III 
No inciso III, é estabelecida a necessidade da identificação das possibilidades de implantação 
de soluções consorciadas ou compartilhadas com outras cidades, considerando a proximidade 
dos municípios e as formas de prevenção dos riscos ambientais (BRASIL, 2010). 

O PMSBC apresenta que há o CONRESOL, formado pelo município de Curitiba juntamente 
com outros 20 municípios da região, realizando um amplo processo de estudo para o 
desenvolvimento de nova alternativa de gestão de resíduos na região em consonância com as 
diretrizes definidas na PNRS (CURITIBA, 2013). Desta forma, considera-se que o PMSBC 
corresponde ao estabelecido no inciso III, do artigo 19 da PNRS. 
 

O INCISO IV 

No inciso IV é proposta a necessidade da identificação dos resíduos sólidos e dos respectivos 
geradores, em que estes estão sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento específico 
ou a sistema de logística reversa (BRASIL, 2010). 

Diante deste inciso, o PMSBC cumpre o determinado, pois em seu PMSBC apresenta uma 
descrição detalhada dos procedimentos a serem tomados diante dos  resíduos gerados pelo 
descarte de medicamentos, embalagens em geral, embalagens de óleos lubrificantes e seus 
resíduos, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz 
mista, pneus, resíduo de atividade de assistência animal, dos quais estão sujeitos à elaboração 
de planos de gerenciamento de resíduos sólidos ou estando o descarte sob a responsabilidade 
de seus geradores (CURITIBA, 2013). 
 

O INCISO V 

O inciso V da PNRS, exige a essencialidade de procedimentos operacionais, e também as 
especificações mínimas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, incluída a disposição final destes resíduos (BRASIL, 2010). Desta forma, o PMSBC 
cumpre este inciso estabelecendo os procedimentos adotados com os resíduos, em que cabe à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, desde 1986, a responsabilidade da gestão da maior 
parte dos resíduos, além de: 

� Administrar, manter e conservar parques, praças e jardins, cemitérios municipais; 
� Implantar e conservar áreas de lazer; 
� Realizar levantamento e cadastramento de áreas verdes; 
� Fazer o controle das reservas naturais urbanas e fiscalização das mesmas; 
� Administrar, manter e preservar o zoológico; 
� Desenvolver pesquisas científicas referentes a fauna e a flora;  
� Ainda controlar e fiscalizar a poluição ambiental (CURITIBA, 2013, p.28). 
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O INCISO VI 
No inciso VI há a exigência, por parte da PNRS, de indicadores de desempenho operacional e 
ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010). No PMSBC é apresentado que desde 2002, Curitiba envia os seus dados referentes ao 
manejo de resíduos sólidos, ao Ministério das Cidades - Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) e este elabora o diagnóstico que é composto por duas partes: a 
primeira com a visão geral da prestação de serviços e a segunda parte com quadros das 
informações e indicadores (CURITIBA, 2013). Assim, estes dados são categorizados em: 

� Indicadores Gerais;  
� Indicadores sobre a Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos;  
� Indicadores sobre a Coleta Seletiva e Triagem; 
� Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde;  
� Indicadores de Serviços de Varrição e; 
� Indicadores de Serviços de Capina e roçada e sistematicamente são monitorados e 

analisados.  

Outros indicadores apresentados no PMSBC utilizados para acompanhar o desempenho dos 
serviços prestados são os números mensais de reclamações por serviço, obtidos através da 
central de atendimento e informações 156. Especificamente estes indicadores são monitorados 
mensalmente e subsidiam o serviço da fiscalização e planejamento de Curitiba (CURITIBA, 
2013).  
 

O INCISO VII 
Já no inciso VII é estabelecida a necessidade de regras para o transporte e outras etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos para execução da coleta e transporte dos resíduos 
(BRASIL, 2010). 

No PMSBC é apresentado que as soluções de transporte de resíduos estão sendo 
cuidadosamente estudadas no que se refere ao aspecto de redução de emissões de CO2, com 
algumas alternativas em fase de teste: caminhão de coleta (teste) movido a gás natural; e a 
implantação de coleta conteinerizada (em teste) no Parque Barigui (CURITIBA, 2013).  

O PMSBC, aborda que os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 
contemplam o serviço regular de coleta e transporte de resíduos, coleta em pontos de troca 
através do programa denominado Câmbio Verde e apoio à coleta informal realizada pelos 
catadores, através do programa denominado Ecocidadão. Pode-se concluir que o PMSBC 
atende a este inciso VII. 
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O INCISO VIII 

O inciso VIII estabelece a necessidade da “definição das responsabilidades quanto à sua 
implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos” (BRASIL, 2010). O PMSBC traz que esta responsabilidade perante ao plano 
municipal é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na maioria dos resíduos, exceto pela 
característica do resíduo, em que este pode ser de responsabilidade do gerador, como: 
resíduos de serviços de saúde, resíduos de características domiciliares oriundos de grandes 
geradores e entulhos, atendendo totalmente o proposto no inciso VIII (CURITIBA, 2013).  
 
O INCISO IX 
Já o inciso IX propõe programas e ações de capacitação técnica voltados para implementação 
e operacionalização do plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010). 

No PMSBC é proposta a estratégia de promoção da capacitação em educação para a 
sustentabilidade, a fim de apoiar os gestores públicos, setor empresarial, sociedade civil e 
lideranças comunitárias na compreensão dos conceitos e implementação da PNRS, bem como 
das diretrizes, estratégias e metas dos planos nacional e estadual, para colocar em prática a 
gestão integrada dos resíduos sólidos (CURITIBA, 2013). 

Desse modo, pode-se considerar que Curitiba, ao longo do PMSBC, apresenta a questão da 
capacitação, contudo não apresenta os programas de capacitação diante da aplicação do plano 
de gerenciamento, atendendo parcialmente o imposto no inciso IX. 
 
O INCISO X 
O inciso X prevê programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

O PMSBC apresenta ao longo de seu conteúdo, várias ações que contemplam a Educação 
Ambiental, diretamente uma das ações é a promovida na Unidade de Valorização de 
Recicláveis (UVR) (CURITIBA, 2013). O plano também expõe as estratégias propostas para 
propagação da educação ambiental, como exemplo uma das estratégias é “conceber e pôr em 
prática iniciativas de educação ambiental para o consumo sustentável (programas 
interdisciplinares e transversais, pesquisas, estudos de caso, guias e manuais, campanhas e 
outros) para sensibilizar e mobilizar o indivíduo/consumidor, visando a mudanças de 
comportamento por parte da população em geral, em conformidade com a Política Nacional 
de Educação Ambiental”, cumprindo assim, o estipulado no inciso X (CURITIBA, 2013, p. 
116). 
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O INCISO XI 
A PNRS, no inciso XI, impõe programas e ações para a participação de grupos interessados, 
como as cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda (BRASIL, 2010). 

O PMSBC apresenta programas e ações relacionadas à gestão dos resíduos sólidos, sua área 
de atuação e parcerias. Como alguns exemplos, a existência dos Parques de Recepção de 
Recicláveis que são espaços dotados de infraestrutura física, administrativa e gerencial para 
recepção, classificação e venda do material coletado pelos catadores organizados em sistema 
de associações ou cooperativas (CURITIBA, 2013).  

Também há o Programa Reciclagem Inclusão Total – Ecocidadão - já implantado, o qual visa 
em conjunto com as associações de catadores, definir as regiões onde a coleta motorizada 
possa ser realizada pelos catadores promovendo a participação dessa classe trabalhadora 
(CURITIBA, 2013). Desta forma pode-se concluir que o PMSBC atende totalmente a este 
inciso VI. 
 
O INCISO XII 
O inciso XII exige a criação de mecanismos para a geração de fontes de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Conforme o PMSBC, na cidade de Curitiba, a gestão operacional está sob responsabilidade da 
Associação Aliança Empreendedora, responsável pela mobilização dos catadores com o 
objetivo de formar associações ou cooperativas, também pela contratação da equipe de apoio, 
pela aquisição de equipamentos essenciais à operacionalização das atividades, e demais 
atribuições (CURITIBA, 2013). 

Já à Fundação de Ação Social (FAS), compete encaminhar os catadores associados às 
atividades relacionadas à capacitação inseridas nos Programas da FAS, fazer o 
acompanhamento e encaminhamento das situações de necessidades sociais identificadas nos 
Parques de Recepção de Recicláveis que são atendidos pelos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) (CURITIBA, 2013). Considera-se assim, a partir do PMSBC, que 
Curitiba corresponde ao estabelecido no inciso XII em análise. 
 
O INCISO XIII 

O inciso XIII estabelece que é primordial um sistema de cálculo dos custos da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, e também o modo de 
cobrança desses serviços (BRASIL, 2010).  

Na capital paranaense, o PMSBC traz detalhado o sistema de custos com a gestão dos 
resíduos, em que “a composição de custos é detalhada em um conjunto de planilhas que são 
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compostas por todos os recursos materiais e humanos necessários para a execução dos 
serviços, conforme especificado em Edital” (CURITIBA, 2013). Considera-se assim que o 
PMSBC cumpre o proposto no inciso XIII. 
 
O INCISO XIV 

O inciso XIV determina a necessidade de metas de redução, reutilização, coleta seletiva e 
reciclagem, etc. de modo a diminuir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

No município de Curitiba, o PMSBC impõe como regras fundamentais para a funcionalidade 
e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos:  

� NÃO GERAÇÃO  

� REDUÇÃO  

� REUSO  

� RECICLAGEM  

� MINIMIZAÇÃO  

� RECUPERAÇÃO  

� TRATAMENTO  

� DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA 

Assegurando assim, a saúde da população e a proteção do ambiente, visando a regularidade e 
continuidade. Desta forma, foram propostos os objetivos, metas e ações em âmbito do 
PMSBC para o gerenciamento de resíduos sólidos, atendendo totalmente ao proposto no 
inciso XIV (CURITIBA, 2013). 
 
O INCISO XV 
O inciso XV, do artigo 19 da PNRS, propõe a obrigação da descrição das formas e dos limites 

da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, assim como a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010).  

No PMSBC, estão descritas ações para o acompanhamento da logística reversa, envolvendo a 

cadeia de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, refletindo a 

responsabilidade compartilhada, bem como a fiscalização diante do proposto nas legislações 

municipais e federais (CURITIBA, 2013). Também há estratégias quanto ao ciclo de vida do 

LIMPEZA 

URBANA 
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produto como incentivar a reutilização e reciclagem por parte do consumidor, do setor público 

e privado, promovendo ações compatíveis com os princípios da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (CURITIBA, 2013).  Assim, considera-se que 

o PMSBC atende ao proposto no inciso XV.   

 

O INCISO XVI 

O inciso XVI traz os meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
e dos sistemas de logística reversa da PNRS (BRASIL, 2010). 

Em Curitiba, a previsão gerada pela Lei Federal, no que se refere ao plano de gerenciamento 
de resíduos, está em conformidade já com a legislação municipal desde 2004, sendo 
desenvolvidas inúmeras ações referentes à fiscalização. (CURITIBA, 2013). Como por 
exemplo, pode-se citar, que a punição pela não apresentação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, quando exigido, que passou a ser considerada infração ambiental, 
sujeitando ao infrator a penalidade de multa administrativa (CURITIBA, 2013). Desta forma, 
propõem-se que o PMSBC atende ao estabelecido no inciso XVI em questão. 

O INCISO XVII 

O inciso XVII que estipula ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento no plano de gerenciamento integrado (BRASIL, 2010).   

O PMSBC expõe que o monitoramento ambiental é realizado pelo Departamento de Limpeza 
Pública e pelo Departamento de Pesquisa e Monitoramento, juntamente com a verificação da 
aplicação da política municipal referente aos resíduos sólidos (CURITIBA, 2013). O primeiro 
tem por atribuição a execução dos serviços de limpeza pública, de forma direta, por execução 
própria ou indireta, mediante a contratação de serviços, sendo responsável por gerenciar, 
supervisionar e fiscalizar os serviços executados (CURITIBA, 2013).  

Já o Departamento de Pesquisa e Monitoramento é responsável pela execução do controle 
ambiental de forma preventiva, através do licenciamento ambiental de atividades 
potencialmente poluidora, ou corretiva por meio do exercício da fiscalização e aplicação das 
penalidades previstas na legislação ambiental (CURITIBA, 2013).  Assim, o departamento 
fiscaliza a disposição inadequada de resíduos, aplica a exigência do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos e fiscaliza sua implementação. Portanto é possível considerar que o PMSBC, 
atende ao estabelecido no inciso XVII. 
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O INCISO XVIII 

O inciso XVIII estabelece a necessidade de identificação dos passivos ambientais 
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas 
saneadoras (BRASIL, 2010).   

O PMSBC mostra as áreas de passivos ambientais submetidas à recuperação e um 
detalhamento de como é realizado em cada uma das quatro áreas (Vala Séptica, Aterro 
Controlado da Lamenha Pequena, Área de Disposição de Resíduos da CIC e Aterro Sanitário 
de Curitiba) utilizadas para disposição final de resíduos sólidos, que necessitam de 
acompanhamento constante (CURITIBA, 2013). Destas áreas, três foram utilizadas para 
disposição final dos resíduos sólidos urbanos e uma delas foi destinada para disposição de 
resíduos de serviço de saúde. Deste modo, o PMSBC atende ao determinado no inciso XVIII 
(CURITIBA, 2013). 
 
O INCISO XIX 
Por fim, o último inciso, o XIX, reforça a periodicidade da revisão do plano de gerenciamento 
integrado, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal 
(BRASIL, 2010).  

Deste modo, referente a estas metas e periodicidade, o PMSBC propõe os objetivos, metas, 
programas, projetos e ações definidos para um horizonte de tempo de 20 anos, com 
atualização a cada quatro anos (CURITIBA, 2013). Assim, é possível afirmar que o PMSBC 
atende ao determinado no inciso XIX do artigo 19 (Seção IV). 
 
CONSIDERAÇÕES 

Toda a análise sobre os dezenove incisos busca apontar o cumprimento ou não do inciso e 
também quais as ações mais prementes a serem consideradas pela metrópole de Curitiba 
devem ser possíveis de alteração e/ou inserção no Plano Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, para cumprir o determinado pela PNRS.  

Por resultado, foi possível observar que o PMSBC atende totalmente a maioria dos incisos, 
cerca de dezoito, do universo de dezenove incisos. 

À vista disto, é possível considerar que o PMSBC cumpre o estabelecido pela PNRS, uma vez 
que foi considerado para esta pesquisa somente o PMSBC datado do ano de 2013. Os incisos 
que o PMSBC atende e atende parcialmente estão sintetizados na Figura 1. 
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Figura 1 – Alinhamento da Política Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos a PNRS do Município de 
Curitiba  
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APÊNDICE 
APÊNDICE 1 - MÉTODOS DE CÁLCULOS 
 

● Geração de resíduos por habitante/dia= 

Primeiro calcular: 
����������	�
���	��	��í��
	�
�����


�
����çã
	��������
� � 

Segundo:  
�����

���
 

 

● Composição de resíduos coletados (domiciliares e públicos) = 

Para resíduo domiciliar= 
���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	(ú*%!+$'	+$%# �"$'

���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	+$%# �"$'
 

 

Para resíduos público= 
���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	"$,!+!%!�&#'	+$%# �"$'

���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	+$%# �"$'
 

 

● Composição dos gastos públicos na atividade de resíduos (civil ou participação do 
Estado)=   

Para a participação do Estado: -./0./1/	/.23456	6	12.47.	.�.83769 : 199.8151çã6 � � 

◦ Porcentagem da participação do Estado: 

�.���

<=>?=@>@	@=ABCDE	E	>A=CF=	=�=GBFEH
=y 

 

◦ Para saber a porcentagem da participação da arrecadação= I : 100 

 

● Composição dos gastos públicos na atividade de resíduos por origem do gasto= 

◦  

 



 

  56 

 
 

Para a porcentagem de despesas da coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos=  

	despesas	totais	da	coleta	de	resíduos	sólidos	domiciliares	e	públicos. 100

-./0./1/	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769
 

◦ Para a porcentagem de despesas com varrição de logradouros públicos=  

-./0./1	7671[	86\	]199^çã6	5.	[629156396/	0ú_[^86/. 100

-./0./1/	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769
 

◦ Para a porcentagem das demais despesas:  

`a698.4712.\	despesas	totais	da	coleta	de	resíduos	sólidos	domiciliares	e	públicos	

b Porcentagem	das	d./0./1	7671[	86\	]199^çã6	5.	[629156396/	0ú_[^86/f : 100 

 

● Custo per capita da limpeza urbana por ano=  

-./0./1/	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769

gú\.96	51	0603[1çã6	7671[		
 

 

● Índice de autofinanciamento da coleta residencial: 

-./0./1	7671[	86\	86[.71	5.	9./í536/	/ó[^56/	56\^8^[^19./	.	0ú_[^86/

h99.8151çã6
 

 

● Custo de cada tonelada coletada por ano= 

◦ Custo de cada tonelada coletada nos domicílios por ano:  

-./0./1	7671[	86\	86[.71	5.	9./í536/	/ó[^56/	56\^8^[^19./	.	0ú_[^86/

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	56\^8^[^19./	86[.7156/
 

 

◦ Custo de cada tonelada coletada de resíduos públicos por ano: 

-./0./1	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769 : -./0./1	7671[	86\	1	86[.71	5.	jk	56\^8^[^19./	.	0ú_[^86/

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	0ú_[^86/	86[.7156/
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◦ Custo de cada tonelada coletada por ano: 

-./0./1	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	86[.7156/
 

 

● Número de habitantes por trabalhadores: 

gú\.96	51	0603[1çã6	7671[

i3147^515.	7671[	5.	791_1[l1569./	9.\34.9156/	5.	7656	6	\14.m6	jkn
 

 

● Quantidade média de resíduos coletados por trabalhador (tonelada/ano): 

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	56\^8^[^19./	86[.7156/

i3147^515.	7671[	5.	791_1[l1569./	9.\34.9156/	5.	7656	6	\14.m6	jkn
 

 

● Quantidade de toneladas que cada cooperado coleta em média por ano: 

i3147^515.	9.86[l^51	`.�8.76	\17é9^1	692â4^81f069	8171569./

i317^4515.	5.		1//68^156/
 

 

● Porcentagem do resíduo reciclado coletado= 

i3147^515.	7671[	9.86[l^51	`.�8.76	\17é9^1	692â4^81f

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	86[.7156/
 

 

● Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado coletado:  

q671[	5.	\17.9^1^/	9.830.9156/, .�8.76	\17.9^1[	692â4^86	.	9.m.^76

i3147^515.	7671[	9.86[l^51	`.�8.76	\17é9^1	692â4^81f
 

 

● Composição do total de material recuperado: 

◦ Porcentagem de Papel e papelão: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	?>?=u	=	?>?=uãE	H=GB?=H>DE@.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
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◦ Porcentagem de plásticos: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	?uá@FtGE	H=GB?=H>DE.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

◦ Porcentagem de metais: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v=F>t@	H=GB?=H>DE@.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

◦ Porcentagem de vidro: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	xtDHE	H=GB?=H>DE.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

◦ Porcentagem de outros materiais: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	EBFHE@	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

● Média de cooperados por entidade: 

gú\.96	7671[	5.	8660.9156/

gú\.96	5.	.47^515./
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APÊNDICE 2 - SAIBA MAIS SOBRE A PNRS 
 

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e dá outras providências, faz parte do conjunto de diretrizes e ações a serem 
adotadas pela nossa sociedade e governos no Brasil no objetivo de promover a gestão integrada e o 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos em nosso país (BRASIL, 2010). Os princípios que 
integram a PNRS contemplam:  

� A prevenção e a precaução com os impactos no meio ambiente;  
� A identificação do poluidor-pagador e do protetor-recebedor;  
� A visão sistêmica que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 

saúde pública na gestão de resíduos sólidos;  
� O desenvolvimento sustentável;  
� A ecoeficiência, a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade;  
� A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
� O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 

social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  
� O respeito às diversidades locais e regionais;  
� O direito da sociedade à informação e ao controle social;  
� E a razoabilidade e a proporcionalidade das ações da PNRS. 
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Para que este gerenciamento de resíduos sólidos possa acontecer da melhor forma possível, a PNRS 
estabeleceu diversas obrigações a todas esferas do poder público brasileiro, como ao próprio país, aos 
Estados e ao DF, e principalmente, aos nossos municípios, em que ela delegou a grande 
responsabilidade de organizar, monitorar e manter em equilíbrio a gestão dos resíduos sólidos.  

Dentre as obrigações, estão as metas para a eliminação dos lixões e a prescrição de instrumentos de 
planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal; metropolitano e municipal, 
além de impor que todos os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(MMA, 2015). É válido ressaltar que a PNRS também instaurou a responsabilidade compartilhada dos 
geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e 
titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens 
pós-consumo. 
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Para os municípios, a PNRS atribui diversas obrigações, das quais são relativas às suas características, 
mas valendo-se do que é primordial: contemplar as políticas públicas que objetivem diminuir e 
solucionar o problema causado pelos resíduos sólidos, das quais são descritas na PNRS.  

A principal tarefa imposta pela PNRS aos municípios é a elaboração de planos municipais de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos, seguindo uma ordem de prioridade de: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).  

Esta tarefa é abordada intensamente na seção IV, em que são apresentados os requisitos 
mínimos para a constituição dos planos municipais e as condições mínimas para que os municípios 
possam ter acesso aos recursos da União, visando empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou a incentivos também oferecidos pela União (BRASIL, 
2010). Propõe-se no artigo 19, dispostos em seus dezenove incisos, o conteúdo mínimo para esta 
elaboração dos planos municipais de gerenciamento integrado resíduos sólidos, de modo a orientar as 
cidades brasileiras a instituir suas metas e estratégias para o gerenciamento de resíduos sólidos. 

Desta forma, é de considerável complexidade a gestão da cadeia de 
resíduos sólidos, já que parte inicialmente de políticas públicas visando 
promover o bem comum da sociedade e que são dependentes da cooperação 
de todos, com a conscientização efetiva, prevenções e monitoramento, que 
são estimulados principalmente por meio do Estado e que impactam em toda 
nossa sociedade. 

Contudo, conforme indica Machado (2013)4, muitos municípios brasileiros não estão 
cumprindo o proposto na PNRS e nem os prazos estipulados. De acordo com o autor, a grande maioria 
dos municípios brasileiros não conseguiu alcançar soluções para a má gestão de resíduos sólidos e 
nem transformar os problemas com o lixo em oportunidades para a população brasileira, alegando, em 

grande parte, ausência de recursos, principalmente os financeiros.  

                                                           
4
 MACHADO, Gleysson B. Municípios não têm como cumprir lei de resíduos sólidos – Será mesmo? Portal 

resíduos Sólidos, 2013. Disponível em: http://www.portalresiduossolidos.com/municipios-nao-tem-como-
cumprir-lei-de-residuos-solidos-sera-mesmo/>. Acesso em: 15 Abr. 2016. 
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APÊNDICE 3 - DADOS BRUTOS E CALCULADOS UTILIZADOS PARA ANÁLISE 

CAPITAL ANO 
RECEITA 

ARRECADADA 
DESPESA TOTAL 

RECEITA (%) EM RELAÇÃO 
AO TODO % 

PORCENTAGEM DA 
PARTICIPAÇÃO DO 

ESTADO 

Curitiba  2014 87463390,76 233682822,00 37,43% 62,57% 

Curitiba  2013 81588899,37 197022080,00 41,41% 58,59% 

Curitiba  2012 75409738,90 176075116,71 42,83% 57,17% 

Curitiba  2011 66337875,18 157161963,10 42,21% 57,79% 

Curitiba  2010 66688287,65 154003199,28 43,30% 56,70% 

Curitiba  2009 62756148,00 115288091,13 54,43% 45,57% 

Curitiba  2008 54455153,24 110817062,40 49,14% 50,86% 

Belém (PA) 2014 35503627,97 149444387,6 23,76% 76,24% 

Manaus (AM) 2014   244077939,5 

Porto Alegre (RS) 2014 152203911,2 272035049,1 55,95% 44,05% 

Recife (PE) 2014 92555632,8 257578242,2 35,93% 64,07% 
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CAPITAL ANO 
DESPESA TOTAL COM 
A LIMPEZA URBANA 

R$/ANO 

% DESPESAS DA COLETA 
DE RS DOMICILIARES E 
PÚBLICOS EM RELAÇÃO 

AS DESPESAS TOTAIS COM 
A LIMPEZA URBANA 

% DA DESPESAS DA 
VARRIÇÃO DE 

LOGRADOUROS PÚBLICOS 
EM RELAÇÃO AS DESPESAS 

TOTAIS COM A LIMPEZA 
URBANA 

% DAS DEMAIS 
DESPESAS EM 
RELAÇÃO AS 

DESPESAS TOTAIS 
COM A LIMPEZA 

URBANA 

  

  

  

  Curitiba  2014 233682822,00 46,39 15,67 37,94 

  Curitiba  2013 197022080,00 49,76 19,70 30,54 

  Curitiba  2012 176075116,71 52,16 15,34 32,50 

  Curitiba  2011 157161963,10 54,04 14,44 31,52 

  Curitiba  2010 154003199,28 48,79 14,77 36,44 

  Curitiba  2009 115288091,13 51,95 18,16 29,89 

  Curitiba  2008 110817062,40 42,22 19,97 37,81 

  Belém (PA) 2014 149444387,6 34,90 9,04 56,06 

  Manaus (AM) 2014 244077939,5 46,92 15,84 37,24 

  Porto Alegre (RS) 2014 272035049,1 20,07 5,81 74,12 

  Recife (PE) 2014 257578242,2 44,38 14,04 41,58 
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CAPITAL ANO 
DESPESA TOTAL COM 
LIMPEZA E SERVIOS 
URBANOS R$/ANO 

POPULAÇÃO ATENDIDA  
CUSTO PER CAPITA DA 
LIMPEZA URBANO POR 

ANO R$/ANO 

   

   

   

   Curitiba  2014 233682822,00 1864416 125,34 

   Curitiba  2013 197022080,00 1848946 106,56 

   Curitiba  2012 176075116,71 1776761 99,1 

   Curitiba  2011 157161963,10 1764541 89,07 

   Curitiba  2010 154003199,28 1751907 87,91 

   Curitiba  2009 115288091,13 1851215 62,28 

   Curitiba  2008 110817062,40 1828092 60,62 

   Belém (PA) 2014 149444387,6 1318215 113,37 

   Manaus (AM) 2014 244077939,5 1980097 123,27 

   Porto Alegre (RS) 2014 272035049,1 1472482 184,75 

   Recife (PE) 2014 257578242,2 1608488 160,14 
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CAPITAL ANO 
TOTAL DE 

ARRECADAÇÃO  
R$/ANO 

DESPESAS COM MANEJO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

COM COLETA DE RS 
DOMICILIARES E 

PÚBLICOS 

INDICE 
AUTOFINANCIAMENTO 

COLETA RESIDENCIAL  R$ 

Curitiba  2014 87463390,76 108400349,00 1,24  

Curitiba  2013 81588899,37 98035822,00 1,20  

Curitiba  2012 75409738,90 91838741,00 1,22  

Curitiba  2011 66337875,18 84936298,00 1,28 

Curitiba  2010 66688287,65 75140288,18 1,13 

Curitiba  2009 62756148,00 59893993,00 0,95 

Curitiba  2008 54455153,24 46783523,84 0,86 

Belém (PA) 2014 35503627,97 52160927,31 1,47 

Manaus (AM) 2014   114519557,6   

Porto Alegre (RS) 2014 152203911,2 54584348,1 0,36 

Recife (PE) 2014 92555632,8 114314811,7 1,23 
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CAPITAL ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

NÚMERO TOTAL DE 
TRABLHADORES EM  
TODO O MANEJO RSU 

PROPORÇÃO DO NÚMERO 
DE TRABALHADORES EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO 

   

   

   

   Curitiba  2014 1864416 2810 664 

   Curitiba  2013 1848946 2951 627 

   Curitiba  2012 1776761 2941 604 

   Curitiba  2011 1764541 2860 617 

   Curitiba  2010 1751907 2775 631 

   Curitiba  2009 1851215 2472 749 

   Curitiba  2008 1828092 2395 763 

   Belém (PA) 2014 1432844 1707 839 

   Manaus (AM) 2014 2020301 3199 632 

   Porto Alegre (RS) 2014 1472482 2738 538 

   Recife (PE) 2014 1608488 3281 490 
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CAPITAL ANO 

QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES 
COLETADOS 

(TONELADAS) 

NÚMERO 
TOTAL DE 

TRABLHADOR
ES EM TODO O 
MANEJO RSU 

QUANTIDADE MÉDIA 
COLETA POR 

TRABALHADOR 
T/ ANO 

QUANTIDADE QUE 
CADA 

TRABALHADOR 
COLETA POR DIA 

KG/DIA 

NÚMERO 
TOTAL DE 

TRABLHADOR
ES QUE ATUAM 
COM A COLETA 

QUANTIDADE 
MÉDIA COLETA 

POR 
TRABALHADOR 

T/ ANO 

QUANTIDADE QUE 
CADA 

TRABALHADOR 
COLETA POR DIA 

KG/DIA 

Curitiba  2014 513078 2810 182,59 500 1333 384,9 1054,5 

Curitiba  2013 542684 2951 183,9 503,83 1072 506,23 1386,94 

Curitiba  2012 533461,1 2941 181,39 496,95 1068 499,49 1368,48 

Curitiba  2011 512598 2860 179,223 491,04 1000 512,6 1404,38 

Curitiba  2010 481798,8 2775 173,62 475,567 949 507,69 1390,93 

Curitiba  2009 498881,3 2472 201,81 552,91 713 699,69 1916,97 

Curitiba  2008 526922,4 2395 220 602,76 701 751,67 2059,38 

Belém (PA) 2014 362701,1 1707 212,48 582,13 360 1007,5 2760,28 

Manaus (AM) 2014 645839,1 3199 201,89 553,12 1050 615,08 1685,16 

Porto Alegre (RS) 2014 466181,6 2738 170,26 466,47 700 665,97 1824,58 

Recife (PE) 2014   3281     1209     
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CAPITAL ANO 
QUANTIDADE 
RECOLHIDA 

NÚMERO DE ASSOCIADOS 

QUANTIDADE EM 
TONELADAS QUE CADA 

COOPERADO COLETA EM 
MÉDIA POR ANO 

Curitiba  2014 1530 567 2,7 

Curitiba  2013 1060 421 2,51 

Curitiba  2012 1581 315 5,02 

Curitiba  2011 2888 268 10,78 

Curitiba  2010 3212 293 10,96 

Curitiba  2009 3329 411 8,1 

Curitiba  2008 1597 209 7,64 

Belém (PA) 2014 879,7 70 12,57 

Manaus (AM) 2014 10358,2 181 57,23 

Porto Alegre (RS) 2014 809,8 0 0 

Recife (PE) 2014 0 82 0 
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CAPITAL ANO 
QUANTIDADE TOTAL 

DE RESÍDUOS 
COLETADOS (T) 

QUANTIDADE TOTAL 
RECOLHIDA (EXCETO 
MATÉRIA ORGÂNICA) 

MATERIAIS 
RECUPERADOS, 

EXCETO 
MATERIAL 

ORGÂNICO E 
REJEITO 

% DO 
RESÍDUO 

COLETADO 
RECICLADO 

% DO RESÍDUO 
COLETADO QUE É 
REAPROVEITADO 

TAXA DE 
REAPROVEITAMENTO 

DO RESÍDUO 
RECICLADO 

COLETADO (%) 

  

  

  

  Curitiba  2014 596324 34015 19497 5,7 3,27 57,32 
  Curitiba  2013 610308 37185 29748 6,09 4,87 79,97 
  Curitiba  2012 675057,5 36873,8 29470 5,46 4,36 79,85 
  Curitiba  2011 613388,9 32508,9 25875,5 5,3 4,22 79,62 
  Curitiba  2010 578336,2 31152 26112 5,39 4,51 83,67 
  Curitiba  2009 595441,3 30077 22560 5,05 3,79 75,05 
  Curitiba  2008 640957,8 20013 16008 3,12 2,5 80,13 
  Belém (PA) 2014 626658,2 879,7 864,3 0,14 0,137 98,51 
  Manaus (AM) 2014 977224,2 11388,5 11257,8 1,16 1,15 99,31 
  Porto Alegre 

(RS) 
2014 601199,3 27747,8 15930 

4,61 2,65 57,48 
  Recife (PE) 2014 877334,7 2849,2 1220 0,32 0,14 43,45 
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CAPITAL ANO 

TOTAL DE MATERIAIS 
RECUPERADOS, EXCETO 
MATERIAL ORGÂNICO E 

REJEITO (T) 

% PAPEL E PAPELÃO (T) 
% PLÁSTICO 

(T) 
% METAIS 

(T) 
% VIDROS (T) % OUTROS (T) 

  

  

  

  Curitiba  2014 19497 47,49 18,99 13,31 18,79 2,41 

  Curitiba  2013 29748 50 20 12 15 2,99 

  Curitiba  2012 29470 50 20 12 15 3 

  Curitiba  2011 25875,5 35,56 19,55 10,31 11,01 23,56 

  Curitiba  2010 26112 40,59 22,77 14,85 19,8 1,98 

  Curitiba  2009 22560 41 23 14 20 2 

  Curitiba  2008 16008 41,9 24,4 14,4 17,5 1,8 

  Belém (PA) 2014 864,3 84,5 8,63 6,87 0 0 

  Manaus (AM) 2014 11257,8 95,96 2,61 1,21 0 0,22 

  Porto Alegre (RS) 2014 15930 58,03 17,7 5,77 14,9 3,58 

  Recife (PE) 2014 1220           
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CAPITAL ANO 
QUANTIDADE TOTAL 

DE RESÍDUOS 
COLETADOS (T) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

PRODUÇÃO 
HABITANTE 

T/ANO 

PRODUÇÃO 
HABITANTE 

KG/ DIA 

    

    

    

    Curitiba  2014 596324 1864416 0,32 0,88 

    Curitiba  2013 610308 1848946 0,33 0,9 

    Curitiba  2012 675057,5 1776761 0,38 1,04 

    Curitiba  2011 613388,9 1764541 0,35 0,95 

    Curitiba  2010 578336,2 1751907 0,33 0,9 

    Curitiba  2009 595441,3 1851215 0,32 0,88 

    Curitiba  2008 640957,8 1828092 0,35 0,96 

    Belém (PA) 2014 626658,2 1318215 0,47 1,3 

    Manaus (AM) 2014 977224,2 1980097 0,49 1,35 

    Porto Alegre (RS) 2014 601199,3 1472482 0,4 1,11 

    Recife (PE) 2014 877334,7 1608488 0,54 1,49 
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CAPITAL ANO 
QUANTIDADE TOTAL 

DE RESÍDUOS 
COLETADOS (T) 

QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS DOMICILIARES 

COLETADOS (%) 

QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS PÚBLICOS 

COLETADOS (%) 

     

     

     

     Curitiba  2014 596324 86,04 13,96 

     Curitiba  2013 610308 88,92 11,08 

     Curitiba  2012 675057,5 79,02 20,98 

     Curitiba  2011 613388,9 83,57 16,43 

     Curitiba  2010 578336,2 83,31 16,69 

     Curitiba  2009 595441,3 83,78 16,22 

     Curitiba  2008 640957,8 82,21 17,79 

     Belém (PA) 2014 626658,2 57,88 42,12 

     Manaus (AM) 2014 977224,2 66,09 33,91 

     Porto Alegre (RS) 2014 601199,3 77,54 22,46 

     Recife (PE) 2014 877334,7     

       



 

  73 

 
 

          

CAPITAL ANO 

DESPESAS COM 
MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
COM COLETA DE RS 

DOMICILIARES E 
PÚBLICOS 

QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES 
COLETADOS (T) 

CUSTO DE 
COLETA (T) 

POR 
DOMICÍLIO 

POR ANO 
(R$/ANO) 

DESPESAS 
TOTAIS 

(R$/ANO) 

QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS 

PÚBLICOS 
COLETADOS 

(T) 

QUANTIDADE 
TOTAL DE 
RESÍDUOS 

COLETADOS 

CUSTO DE CADA 
TONELADA 

COLETADA DE 
RESÍDUO 

PÚBLICO POR 
ANO 

CUSTO DE 
CADA 

TONELADA 
COLETADA 
POR ANO 

Curitiba  2014 108400349,00 513078 211,27 233682822,00 83246 596324 1504,97 391,87 

Curitiba  2013 98035822,00 542684 180,65 197022080,00 67624 610308 1463,77 322,82 

Curitiba  2012 91838741,00 533461,1 172,16 176075116,71 141596,4 675057,5 594,9 260,83 

Curitiba  2011 84936298,00 512598 165,7 157161963,10 100790,9 613388,9 716,59 256,22 

Curitiba  2010 75140288,18 481798,8 155,96 154003199,28 96537,4 578336,2 816,92 266,29 

Curitiba  2009 59893993,00 498881,3 120,06 115288091,13 96560 595441,3 573,67 193,62 

Curitiba  2008 46783523,84 526922,4 88,79 110817062,40 114035,4 640957,8 561,52 172,89 

Belém (PA) 2014 52160927,31 362701,1 143,81 149444387,6 263957,1 626658,2 368,56 238,48 

Manaus (AM) 2014 114519557,6 645839,1 177,32 244077939,5 331385,1 977224,2 390,96 249,77 

Porto Alegre (RS) 2014 54584348,1 466181,6 117,09 272035049,1 135017,7 601199,3 1610,53 452,49 

Recife (PE) 2014 114314811,7     257578242,2   877334,7     
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CAPITAL ANO 
NÚMERO DE 
ASSOCIADOS 

NÚMERO DE ENTIDADES 
MÉDIA DO NÚMERO 

DE COOPERADOS POR 
ENTIDADE 

Curitiba  2014 567 20 28 

Curitiba  2013 421 17 34 

Curitiba  2012 315 14 22 

Curitiba  2011 268 12 22 

Curitiba  2010 293 11 27 

Curitiba  2009 411 11 37 

Curitiba  2008 209 5 42 

Belém (PA) 2014 70 1 70 

Manaus (AM) 2014 181 3 60 

Porto Alegre (RS) 2014 0 0 0 

Recife (PE) 2014 82 5 16 
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APÊNDICE 4 - GLOSSÁRIO 
Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos. 

Aterro sanitário: Instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos por meio de sua 
adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, de modo a que 
nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde 
pública e/ou ao meio ambiente. 
 
Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 

Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição 
ou composição. 

Coletador (também designado por 'coletor' ou 'gari'): Trabalhador braçal que executa o 
serviço de coleta regular de resíduos sólidos domiciliares (RDO), recolhendo os resíduos e 
lançando-os no veículo de coleta. Nos casos em que a coleta regular é feita com o emprego de 
veículos abertos de qualquer gênero, não compactadores, a mesma designação abrange o 
trabalhador posicionado sobre a carroceria e que desempenha a função de receber os resíduos 
(devidamente acondicionados) lançados por seus colegas e distribuí-los adequadamente na 
mesma. 
 
Contrato de terceirização: Contratação formal de terceiros, para a execução de atividades de 
responsabilidade (ou de interesse) do contratante. No que diz respeito especificamente aos 
serviços de manejo de RSU (de responsabilidade do poder público municipal, no caso dos 
essenciais; e/ou de seu interesse, no caso dos acessórios, ou complementares), a empresa ou 
entidade formal contratada recebe remuneração pelo serviço efetivamente prestado, conforme 
estabelecido no contrato; e é fiscalizada pela instância do poder público municipal 
responsável pela gestão do manejo de RSU. A terceirização de serviços pode ocorrer em 
diversas escalas, abrangendo desde a contratação de empresas especializadas e bem 
estruturadas, até a de microempresas ou cooperativas de trabalhadores.  

Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. 
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Despesa total com serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos: Valor anual da soma 
das despesas com serviços de manejo de RSU realizadas por agentes privado e público. 
 
Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 
e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo. 

Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 
nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 
acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei. 

Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Licenciamento ambiental: Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos através 
dos quais o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação, 
modificação e operação de atividades e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
atividades e empreendimentos esses considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou 
que, de alguma forma (direta ou indireta), possam causar ou induzir a degradação do meio em 
que se inserem. 
 
Lixão (ou vazadouro): Local em que os resíduos sólidos urbanos, de todas as origens e 
naturezas, são simplesmente lançados, sem qualquer tipo ou modalidade de controle sobre os 
resíduos e/ou sobre seus efluentes. 

Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
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Manejo de resíduos sólidos urbanos: Conjunto dos procedimentos inerentes à coleta, ao 
transbordo e transporte, à triagem, ao reaproveitamento, ao reuso, à reciclagem, ao tratamento 
e à disposição final de resíduos sólidos urbanos; à varrição, à limpeza, à capina e poda de 
árvores em vias e logradouros públicos e outros serviços pertinentes à limpeza urbana, exceto 
quando referentes aos resíduos cujo manejo seja de responsabilidade do gerador. 
 
Monitoramento ambiental: Conjunto de atividades e procedimentos sistemáticos de coleta 
de amostras; análise das amostras coletadas; registro, armazenamento e processamento dos 
dados obtidos; avaliação dos resultados; e elaboração de diagnósticos técnicos periódicos, de 
conformidade com os critérios do plano previamente submetido ao órgão de controle 
ambiental com jurisdição sobre a instalação a ser monitorada e por ele aprovado. 
 
Padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de 
forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, 
sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações 
futuras. 

População urbana atendida no município: valor declarado pelo órgão responsável da 
população urbana efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de resíduos 
domiciliares no município, no final do ano de referência. Inclui populações da sede e de 
localidades (distritos e povoados) efetivamente atendidas de forma regular.  
 
Quantidade de empregados dos agentes privados: Quantidade de empregados 
(remunerados) alocados nos serviços referentes às unidades de processamento pertencentes ao 
quadro das empresas contratadas para execução desses serviços sob a forma de terceirização 
ou delegação por contrato de concessão ou contrato de programa, no final do ano de 
referência. 
 
Quantidade de resíduos domiciliares coletados pelos agentes privados: Quantidade anual 
de resíduos domiciliares coletados por serviço executado diretamente pelos agentes privados. 
Não inclui quantidade de RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de coleta 
seletiva feito pelos agentes privados. Esta informação deverá ser preenchida somente no caso 
de haver coleta distinta para os resíduos domiciliares e resíduos públicos (= oriundos da 
varrição ou limpeza de logradouros públicos). 
 
Quantidade de resíduos domiciliares coletados pelo agente público: Quantidade anual de 
resíduos domiciliares coletado por serviço executado diretamente pelos agentes públicos. Não 
inclui quantidade de RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de coleta 
seletiva feito pelos agentes públicos. Esta informação deverá ser preenchida somente no caso 
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de haver coleta distinta para os resíduos domiciliares e resíduos públicos (= oriundos da 
varrição ou limpeza de logradouros públicos). 
 
Quantidade total de trabalhadores remunerados envolvidos nos serviços de manejo de 
RSU: Quantidade total de trabalhadores (remunerados) dos agentes públicos ou privados dos 
serviços de manejo de RSU, no final do ano de referência. Não se incluem nesta qualificação 
os catadores de materiais recicláveis e nem os trabalhadores de Frentes de Trabalho 
Temporárias, que são especificados em campos exclusivos. 
 
Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de resíduos sólido 
urbano: Valor anual dos recursos arrecadados por meio da cobrança de taxas, tarifas ou 
outras formas vinculadas à prestação de serviços de manejo de RSU. 
 

Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU: 
Valor anual da previsão orçamentária do município, incluindo aquela concernente à 
estimativa de receita com o recolhimento de taxas, tarifas ou outra forma especificamente 
referente à prestação de serviços de manejo de RSU à população. Valor recomendado ser 
extraído do Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada (Anexo 10 da Lei nº 4.320/64). 
 
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos 
ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 

Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

Resíduos sólidos domiciliares: Resíduos sólidos resultantes das atividades domiciliares ou 
atividades comerciais cujas características sejam similares aos resíduos domiciliares. 
 
Resíduos sólidos públicos: Resíduos sólidos resultantes das atividades de varrição, roçada, 
capina e raspagem de vias e logradouros públicos, desobstrução de bocas-de-lobo, limpeza de 
praias e/ou margens de rios e córregos, poda da arborização pública, e outros. 
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Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei. 

Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 

Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 
Abrangendo a coleta, transbordo e transporte dos resíduos, triagem para fins de reuso ou 
reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos, 
além de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais 
serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Sociedade de economia mista com administração pública: Entidade paraestatal, criada por 
lei, com capital público e privado, maioria pública nas ações com direito a voto, gestão 
exclusivamente pública, com todos os dirigentes indicados pelo poder público. 
 
Sociedade de economia mista com administração privada: Entidade paraestatal, criada por 
lei, com capital público e privado, com participação dos sócios privados na gestão dos 
negócios da empresa um ou mais dirigentes escolhidos e designados por sócios privados. 

Unidade de compostagem: Conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos 
eletromecânicos, destinadas ao processamento de resíduos orgânicos facilmente 
biodegradáveis, de modo a transformá-los em composto orgânico (fertilizante e condicionador 
de solo), sob controle e monitoramento sistemáticos. Entende-se como compostáveis os 
resíduos provenientes da poda de árvores e gramados, a fração orgânica resultante de processo 
de separação executada em unidades de triagem e os provenientes de coletas diferenciadas 
junto a residências ou junto a centrais de abastecimento, mercados, sacolões, supermercados 
ou outros locais em que esse tipo de resíduo seja gerado em maiores quantidades. Tais 
unidades compreendem desde um pátio de compostagem até um biodigestor. 
 
Unidade de transbordo ou transferência: Tipo de unidade de processamento de RSU na 
qual os resíduos são transferidos do veículo de coleta para um outro de maior capacidade 
volumétrica, propiciando desta forma que, o transporte dos resíduos até seu destino seja 
executado de forma acumulada, visando a redução dos custos e o retorno mais rápido dos 
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veículos aos distritos de coleta. Tais unidades podem ou não contar com equipamentos 
compactadores. Também chamada de Estação de transbordo. 
 
Unidade de triagem: Conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos 
eletromecânicos, onde são executados os trabalhos de separação, por classes (por exemplo, 
plásticos) e/ou por tipos (por exemplo, PVC, PEBD, PEAD e outros) de resíduos recicláveis, 
assim como os trabalhos de seu acondicionamento (usualmente em fardos) e estocagem para 
posterior comercialização. 

Valor contratual (preço unitário) do serviço de transporte da unidade de transbordo (ou 
ponto correspondente admitido como tal) até o aterro, lixão, incinerador ou outra 
unidade de destinação final: Preço unitário do serviço de transporte de resíduos domiciliares 
e públicos a partir de unidade de transbordo (ou de determinado ponto desde que definido em 
contrato) até a unidade de processamento (aterro, lixão, unidade de triagem, incinerador etc) 
pago à empresa contratada, no final do ano de referência. No caso de haver mais de uma 
empresa contratada para execução desse tipo de serviço, adotar o valor médio no final do ano 
de referência. 
 
Varredor (ou 'garri ' ou 'gari de varrição'): Trabalhador braçal que executa o serviço de 
varrição de vias e logradouros públicos. 


