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RESUMO 
 
Em áreas urbanas, a disposição inadequada de resíduos sólidos pode ocasionar diversos 
impactos ambientais como a contaminação do solo e de rios urbanos, além da poluição 
visual. O objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar os locais de disposição 
inapropriada de resíduos sólidos urbanos no município de Maringá, Paraná. A metodologia 
adotada consistiu em uma pesquisa qualitativa, sendo os dados coletados por meio um 
check-list e de visitas em todos os locais onde havia resíduos sólidos dispostos de forma 
indevida. Foram identificados 30 pontos de resíduos dispostos inadequadamente na área 
urbana de Maringá, onde se notou a predominância de resíduos domiciliares. No ano de 
2015, foram recolhidas destes locais, 5.992,93 toneladas de rejeitos, sendo destinados para 
o aterro sanitário do município. Embora a coleta de resíduos domiciliares atenda 100% da 
população urbana de Maringá, resíduos sólidos estão sendo depositados em locais 
impróprios, como em áreas de preservação ambiental. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O crescimento populacional e a consequente expansão territorial urbana têm contribuído 
para a geração de grandes volumes de resíduos sólidos, agravando, desta forma, os 
problemas ambientais, sobretudo em áreas urbanas.  
 
Alguns fatores sócio-econômicos como tamanho da família, renda, educação, ocupação, 
dentre outros, podem influenciar na composição e no aumento da taxa de geração de 
resíduos sólidos urbanos (Bandara et al., 2007). À vista disso, na maioria das cidades dos 
países em desenvolvimento, a gestão de resíduos sólidos urbanos é um dos principais 
desafios ambientais, sendo que, a gestão inadequada de resíduos sólidos proporciona sérios 
perigos para a população e ao meio ambiente (Klan et al., 2016). Portanto, a disposição 
inadequada de resíduos sólidos (e/ou rejeitos) em fundos de vale e no solo pode provocar 
diversos impactos ambientais, como a contaminação de corpos d’água e do solo, 
proliferação de vetores transmissores de doenças, bem como poluição visual e mau cheiro. 
 
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) constituem os resíduos sólidos domiciliares, sendo 
estes originários em residências urbanas, e os de limpeza urbana, gerados na varrição, 
limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Ainda, os 
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços se caracterizados como 
não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados 
aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal (Brasil, 2010). Os RSU no Brasil, 
de acordo com a estimativa apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 



IPEA (2012) são compostos por 51,4% de matéria orgânica; 31,9% de material reciclável; 
e 16,7% outros. 
 
Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2016), 
no Brasil em 2014, 98,6% da população urbana foi atendida pelo serviço regular de coleta 
domiciliar, acusando déficit de atendimento de aproximadamente 2,6 milhões de habitantes 
das cidades brasileiras. Ainda, a massa total coletada estimada de RSU foi de 64,4 milhões 
de toneladas, sendo a massa coletada per capita de 1,05 kg.hab-1.dia-1. Do total de RSU 
coletado em 2014 no Brasil, 52,4% foram dispostos em aterros sanitários, 13,1% em 
aterros controlados, 12,3% em lixões e 3,9% encaminhados para unidades de triagem e de 
compostagem, restando então à parcela de 18,3% sem informação, a qual se refere aos 
pequenos municípios de até 30 mil habitantes (SNIS, 2016).  
 
Neste contexto, destaca-se que os resíduos e rejeitos devem ter a destinação e a disposição 
final ambientalmente adequada, respectivamente, sendo que a disposição final 
ambientalmente adequada refere-se à distribuição ordenada de rejeitos em aterros (Brasil, 
2010).  
 
Quanto à coleta seletiva de RSU no País, a mesma ainda se encontra num patamar muito 
baixo. Em 2014, 23,7% dos municípios brasileiros contaram com o serviço de coleta 
seletiva, 43,9% não o têm, e 32,4% sem informação. As modalidades de coleta seletiva 
praticadas são por pontos de entrega voluntária, porta-a-porta, mista ou outras. Portanto, a 
massa per capita coletada seletivamente em 2014 foi de 13,8 kg.hab-1.ano-1, sendo que 
somente 3,6% dos resíduos domiciliares e públicos são coletados de forma seletiva. Assim, 
para cada 10 kg de resíduo disponibilizado para a coleta, apenas 360 gramas são coletadas 
de forma seletiva (SNIS, 2016). 
 
Desta forma, vale salientar, que cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos realizarem a coleta, destinação e/ou disposição final 
ambientalmente adequada dos RSU. O titular deve ainda, adotar procedimentos para 
reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, estabelecer sistema de coleta 
seletiva, implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos, entre outros 
(Brasil, 2010). Portanto, a crescente geração de resíduos sólidos, que acompanha o 
desenvolvimento do país, exige uma busca constante de soluções ambientalmente 
adequadas para o gerenciamento destes resíduos. 
 
No Brasil, a Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece como uma de suas diretrizes, que na gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos, deve-se seguir uma ordem de prioridade. Sendo esta a 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Ainda, a PNRS apresenta o 
conceito de gestão integrada de resíduos e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, incluindo a participação dos produtores ao longo da cadeia produtiva de 
bens, consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos (Brasil, 2010). 
 
Neste contexto, a cidade de Maringá-PR, vem enfrentando problemas relacionados à 
disposição inadequada de RSU em diversos locais, como em áreas de preservação 
ambiental, contribuindo, para a degradação destas áreas. Portanto, o presente trabalho teve 



como objetivo identificar e avaliar os locais de disposição inapropriada de resíduos sólidos 
urbanos no município de Maringá. 
 

2 MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM MARINGÁ 
 
No município de Maringá, o órgão responsável pelo manejo de RSU é a Secretaria 
Municipal de Saneamento Básico – SESAN. Os serviços de limpeza de praças, capina e 
varrição, bem como recolhimento de resíduos e/ou rejeitos depositados em fundos de vale 
e em terrenos na cidade, são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos – SEMUSP. A forma de cobrança pelos serviços é uma taxa específica inclusa no 
mesmo boleto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 
 
No ano de 2014, no município de Maringá-PR, foram coletadas 104.811,70 toneladas de 
resíduos domiciliares e 7.113,50 toneladas de resíduos públicos, perfazendo um total de 
111.925,20 toneladas de RSU. Desta forma, a taxa de cobertura da coleta de resíduos 
domiciliares em relação à população total foi de 98,2%, e em relação à população urbana 
foi de 100%. Portanto, a massa de resíduos domésticos coletada per capita em relação à 
população total atendida foi de 0,75 kg.hab-1.dia-1 (SNIS, 2016).  
 
O município também conta com a coleta seletiva de resíduos recicláveis, que segundo 
dados do SNIS (2016), em 2014, a taxa de cobertura da coleta porta-a-porta em relação à 
população urbana foi de 5,00%. Foram coletados pela prefeitura 5.129,3 toneladas de 
resíduos recicláveis, e 2.224,40 toneladas pelos 81 catadores de 6 entidades associadas, que 
contam com o apoio da prefeitura, portanto, foram coletados 7.353,70 toneladas de 
resíduos recicláveis em 2014. A população urbana atendida com coleta seletiva porta-a-
porta, foi de 19.233 habitantes, e a massa recuperada per capita de resíduos recicláveis foi 
de 13,34 kg.hab-1.ano-1. Os principais resíduos recicláveis recuperados no município se 
dividem basicamente em: 39% de papel/papelão, 35% de plásticos, 11% de metais, 8% de 
vidros e 7% outros materiais (SNIS, 2016). 
 
As informações quanto à coleta de resíduos domésticos, públicos e recicláveis, levou em 
consideração, uma população total de 391.698 habitantes e população urbana de 384.651 
habitantes (SNIS, 2016).  
 
Quanto à disposição final, 100% dos resíduos domiciliares e públicos coletados, exceto os 
materiais recicláveis, tiveram como disposição final o aterro sanitário - Pedreira Ingá 
localizado em Maringá, sendo que o aterro encontra-se em operação desde 2010 e com 
licença ambiental de operação vigente (SNIS, 2016). 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 Localização e caracterização da área de estudo 
 
O município de Maringá, conforme apresentado na Figura 1, encontra-se localizado na 
região Norte-Central do estado do Paraná, e na região Sul do Brasil, sob posição geográfica 
entre as latitudes 23° 15’ 0” S e 23° 33’ 0” S, e longitudes 51° 50’ 0” W e 52° 5’ 0” W. 
 



 
 

Fig. 1 Localização geográfica do município de Maringá-PR 
 
A área total do município compreende 487,052 km2, e uma população de 357.077 
habitantes, conforme o censo demográfico referente ao ano de 2010 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (2010). Ainda, de acordo com IBGE (2016), para o ano 
de 2015, a população de Maringá estava estimada em 397.437 habitantes. 
 
Pode se destacar, que Maringá encontra-se no divisor de águas dos rios Pirapó e Ivaí 
(Maack, 1981). Desta forma, o sistema hidrológico do município, está caracterizado como 
sendo uma área de nascentes (Silva e Ribeiro, 2010). Segundo Neves e Souza (2013), a 
cidade de Maringá, apresenta 62 córregos e ribeirões que passam pelo município, dos 
quais, 20 estão na área urbana e 19 possuem suas nascentes no perímetro urbano. 
 
Neste contexto, a área estudada encontra-se inserida no perímetro urbano do município,  
com predominância de bairros residenciais. Sendo que, em alguns destes bairros, estão 
presentes alguns córregos e ribeirões, de forma que, estes cursos d’água vêm sofrendo 
grande interferência antrópica. 
 
3.2 Levantamento e manipulação dos dados  
 
Para a realização do diagnóstico dos locais onde havia a disposição inadequada de resíduos 
sólidos em Maringá, no dia 12 de fevereiro de 2016, realizou-se uma visita nestes locais, 
com o acompanhamento de dois funcionários da SEMUSP. A pesquisa realizada foi do 
tipo qualitativa, e a coleta de dados ocorreu por meio de um check-list, sendo que este 
continha as informações necessárias a serem levantadas. As informações coletadas foram 
as coordenadas geográficas dos locais, descrição dos pontos de resíduos quanto a 
localização e proximidade a córregos e ribeirões, feições ao entorno, tipos de resíduos 
sólidos encontrados, dentre outros. 



Ainda, durante o levantamento in loco foram realizados registros fotográficos. As posições 
geográficas dos pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos, foram coletadas por 
meio de um GPS de navegação, sendo este da marca Garmin, modelo eTrex H, e Datum de 
entrada WGS84.  
 
Para a manipulação dos dados de base, foram desenvolvidos mapas no software ArcGIS 
ESRI versão 10. Para a elaboração dos mapas, como a identificação dos pontos de 
disposição inadequada de resíduos sólidos em Maringá- PR, utilizou-se uma imagem de 
satélite disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Esta 
imagem, foi capturada no dia 13 de março de 2016 às 13h28min55seg, pelo satélite 
LANDSAT-8 e sensor OLI, de órbita 223 e ponto 76, com sistema de coordenadas UTM 
Datum WGS 1984, Zona 22S. A composição utilizada para evidenciar o uso e ocupação do 
solo do município de Maringá, foi a de cor natural por meio da associação das bandas RGB 
4, 3, 2.  
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
De acordo com o levantamento realizado, bem como com posionamento dos pontos de 
disposição de resíduos sólidos identificados em Maringá, foi possível identificar 30 pontos 
de disposição inadequada de RSU. Todos os pontos registrados encontram-se inseridos no 
perímetro urbano do município de Maringá. As Figuras 2 e 3 apresentam a localização 
geográfica dos pontos identificados. 
 

 
 

Fig. 2 Detalhe dos pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos na área 
urbana de Maringá-PR 

 



 
 

Fig. 3 Localização dos pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos em 
relação ao município de Maringá-PR 

 
Observa-se que, conforme apresentado nas Figuras 2 e 3, que do total de pontos 
identificados e avaliados, 13 pontos foram em fundos de vale de córregos e ribeirões 
urbanos, 12 pontos em terrenos sem edificações próximos a ruas e avenidas, 4 pontos em 
canteiros centrais de avenidas e 1 ponto em calçada. Desta forma, a disposição irregular de 
resíduos, ocorre em bairros residenciais, portanto, áreas que apresentam fácil acesso da 
população. Assim, entende-se que estes resíduos foram depositados pela população que 
reside próximo a estes locais, ou até mesmo, por pessoas que trafegam nestes locais. As 
Figuras 4, 5 e 6, evidenciam a disposição de resíduos sólidos em fundos de vale. 
 



   
                                        (a)                                                         (b) 

Fig. 4 Resíduos em fundo de vale do córrego Mandacaru: (a) Ponto 5; (b) Ponto 6 
 

   
                                  (a)                                                         (b) 
Fig. 5 Resíduos em fundo de vale do córrego Osório: (a) Ponto 18; (b) Ponto 20 

 
A Lei Complementar nº. 889/2011, que dispõe sobre o parcelamento do solo no município 
de Maringá, estabelece que a “Área de Preservação Ambiental (APP) deve ser cercada, 
com vedação do tipo alambrado ou tela metálica” (Maringá, 2011). Sendo que, nos pontos 
avaliados nos córregos Mandacaru e Osório, não havia o devido cercamento da APP, 
conforme estabelece a lei supracitada, propiciando o depósito indevido de resíduos nestas 
áreas. Ainda, nota-se na Figura 4b, a implantação por parte da SEMUSP, de uma barreira 
de solo, com o intuito de impedir a disposição de resíduos nesse local, bem como evitar 
que os resíduos sejam carreados para o curso d’água, mas que mesmo assim, os resíduos 
continuam a serem depositados.  
 
De todos os pontos identificados, o Ponto 8, conforme apresentado na Figura 6,  foi o que 
apresentou maior quantidade de resíduos, havendo cerca de 500 metros de disposição de 
resíduos ao longo do fundo de vale do Córrego Miosótis, entre o Condomínio Cidade 
Campo e o Contorno Norte. 
 

 
 

Fig. 6 Resíduos em fundo de vale do córrego Miosótis 



As Figuras 7 e 8 evidenciam a disposição de resíduos sólidos em terrenos sem edificações, 
em bairros residenciais e próximos às vias públicas. 
 

   
                                         (a)                                                         (b) 

Fig. 7 Resíduos em terrenos: (a) Ponto 16; (b) Ponto 22 
 

Nestes pontos, nota-se a disposição de resíduos volumosos como móveis e colchões, 
eletroeletrônicos, restos de roupas, e resíduos domésticos em geral, bem como a presença 
de resíduos de construção civil (RCC). 
 
Ainda, no Ponto 28, em destaque na Figura 8, pode-se notar a presença de uma placa, 
informando “Não jogue lixo aqui. Por amor as crianças. Obrigado!”, onde a palavra “não”, 
foi apagada, sendo que esta, possivelmente foi colocada por funcionários de uma escola 
localizada próximo ao local. Neste local, é evidenciada a disposição recorrente de resíduos, 
havendo a preocupação de algumas pessoas, e o descaso de outras. 

 

 
 

Fig. 8 Resíduos em terreno (Ponto 28) 
 

Na Figura 9, é apresentada a disposição de resíduos sólidos em canteiros centrais de 
avenidas em Maringá, sendo o Ponto 10 na Av. Lucílio de Held, e o Ponto 11 na Av. Dona 
Sophia Rasgulaeff. 
 



    
      (a)                                            (b) 

Fig. 9 Resíduos nos canteiros centrais de avenidas: (a) Ponto 10; (b) Ponto 11 
 

O único ponto onde foram identificados resíduos dispostos em calçada é apresentado na 
Figura 10. Este ponto encontra-se localizado próximo ao Contorno Norte e ao Ribeirão 
Morangueiro. 
 

 
 

Fig. 10 Resíduos em calçada (Ponto13) 
 
A partir das evidências fotográficas aqui apresentadas, nota-se que a maioria dos resíduos 
depositados na área estudada aparentava serem constituídos de resíduos domésticos, sendo 
estes compostos por móveis, colchões, resíduos têxteis (roupas), papel/papelão, resíduos 
orgânicos, plásticos em geral, eletroeletrônicos, rejeitos, dentre outros. Ainda, em alguns 
pontos, pode-se identificar a presença de resíduos de construção civil. Sendo que estes, não 
são enquadrados como RSU conforme classificação estabelecida na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, mas sim, resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil.  
 
Conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT em sua NBR 
10004:2004, os resíduos sólidos podem ser classificados em resíduos perigosos (classe I), 
sendo os que apresentam propriedades como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade e patogenicidade (ABNT, 2004a). Ainda, podem apresentar características 
como carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade (Brasil, 2010). Desta maneira, 
são os resíduos que apresentam periculosidade, podendo provocar significativo risco à 
saúde pública, ocasionando mortalidade e incidência de doenças, e riscos ao meio 



ambiente, afetando a qualidade ambiental, quando o resíduo for gerenciado de forma 
inadequada (ABNT, 2004a; Brasil, 2010).  
 
Os resíduos não perigosos (classe II) se subdividem em resíduos não inertes e inertes. Para 
os resíduos não inertes (classe II A), estes não apresentam nenhumas das propriedades dos 
resíduos perigosos, mas podem ter propriedades, tais como biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. Os resíduos inertes (classe II B) não 
apresentam nenhuma das propriedades dos resíduos perigosos e dos não perigosos e não 
inertes, desta forma, se caracterizam por não apresentarem solubilidade em água (ABNT, 
2004a).  
 
Para os resíduos sólidos encontrados, a maioria apresentou serem não perigosos, portanto 
classe II, mas alguns resíduos como os eletroeletrônicos, devido alguns de seus 
constituintes, podem ser classificados como perigosos (classe I).  Todavia, melhores 
estudos deverão ser realizados para a caracterização química destes resíduos, portanto, 
torna-se necessário a realização de análises laboratoriais específicas. Sendo estas, com base 
na NBR 10005:2004 (ABNT, 2004b), que consiste no ensaio de lixiviação dos resíduos e 
na NBR 10006:2004 (ABNT, 2004c), que estabelece critérios sobre o ensaio de 
solubilização. 
 
De acordo com informações obtidas por meio de comunicação pessoal e por telefone com 
funcionários da SEMUSP, no ano de 2015 em Maringá, foram retiradas 5.992,93 toneladas 
de RSU dos 30 pontos avaliados nesse estudo. Havendo a predominância de resíduos 
domiciliares, sendo considerados rejeitos pela SEMUSP, devido à mistura de diversos 
resíduos, não sendo possível a recuperação dos mesmos, pois na limpeza dos locais são 
utilizados caminhões basculantes e pás-carregadeiras. Os resíduos foram destinados para a 
Pedreira Ingá - aterro sanitário do município, sendo que o custo total para disposição final 
dos rejeitos em 2015 foi de R$ 527.737,41, sendo considerado um custo de R$ 88,06 por 
tonelada de rejeito. 
 
Para evitar que resíduos de mobiliários sejam jogados em canteiros públicos centrais, 
fundos de vale ou terrenos vazios, a SEMUSP disponibilizou desde janeiro de 2015, uma 
área de transbordo para estes resíduos na Pedreira Municipal de Maringá (Maringá, 2015). 
Todavia, o translado dos materiais é de responsabilidade do cidadão, e a Prefeitura fica 
encarregada da destinação correta desses materiais, no caso, a disposição final no aterro 
sanitário do município – Pedreira Ingá.  
 
No que concerne às legislações ambientais aplicáveis no município de Maringá, destaca-se 
o Código Municipal de Limpeza Urbana, instituído pela Lei Complementar nº. 258/1998, 
onde são considerados atos lesivos a limpeza urbana e ao meio ambiente “depositar, lançar 
ou atirar em riachos, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e rios, ou às suas margens, 
resíduos de qualquer natureza” (Maringá, 1998). Desta forma, considera-se infração a 
inobservância do disposto das legislações ambientais municipais, sendo que, cabe a 
Prefeitura Municipal, fiscalizar o cumprimento das legislações ambientais e penalizar os 
infratores quanto ao não cumprimento destas. 
 
5 CONCLUSÕES 
 
Em Maringá, a coleta de resíduos domiciliares atende toda a população urbana, bem como 
o município apresenta um sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos. Todavia, de 



acordo com o estudo realizado, verificou-se a existência de muitos locais na área urbana do 
município, onde havia a disposição inadequada de resíduos sólidos, principalmente em 
fundos de vale de córregos e ribeirões. Os resíduos encontrados, em uma análise 
superficial, se enquadraram em sua maioria como domiciliar. Para uma análise mais 
específica, seriam necessários ensaios laboratoriais para classificação dos RSU dispostos 
na área de estudo. 
 
Os custos com a limpeza constante desses locais avaliados são elevados, a Prefeitura 
deveria tornar visível aos usuários os custos dessa limpeza, mostrando o real problema que 
vem enfrentando no manejo de resíduos, resultando em impactos ambientais, bem como na 
proliferação de doenças, como a dengue. Ainda, que estes gastos, poderiam ser mais bem 
aplicados como em melhorias no gerenciamento dos RSU. 
 
As implantações da gestão integrada dos resíduos sólidos e da ordem de prioridade na 
gestão e no gerenciamento dos RSU estabelecidas na PNRS são de suma importância para 
o município. Bem como, a implantação de uma campanha de educação ambiental junto à 
população, para que mudanças no padrão de consumo e uma maior consciência ambiental 
se tornem uma realidade, e que desta forma, os resíduos gerados nas residências, sejam 
segregados e destinados adequadamente. Ainda, a ampliação do sistema de coleta seletiva 
é fundamental, pois a existente ainda é muito incipiente, e atende a minoria da população 
maringaense.  Outra ação imprescindível é a implantação de pontos de entrega voluntária 
de resíduos, como os que não são coletados pela coleta regular, por exemplo, os resíduos 
volumosos como móveis, que são de difícil destinação por parte da população. 
 
Portanto, é evidente a necessidade de melhorias na gestão e no gerenciamento dos RSU em 
Maringá, sendo essencial a efetiva aplicação das leis ambientais existentes, como a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e as legislações ambientais municipais.  
 
Por fim, destaca-se que o presente trabalho foi concluído, mas que a partir deste, torna-se 
possível a realização de estudos futuros, buscando a valorização dos RSU e a eliminação 
da disposição inadequada destes resíduos nas áreas de preservação ambiental em Maringá. 
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