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INTRODUÇÃO 

 

A pobreza, do ponto de vista conceitual sempre suscitou discussões, devido à falta de 

consenso em definir e mensurar esse fenômeno complexo. Sen (2000), definiu pobreza para além 

do aspecto unidimensional, que considera apenas renda. A pobreza seria privação das capacidades 

humanas, sofridas pelo indivíduo em relação a qualidade de vida. Neste caso, a liberdade do 

indivíduo se expande com acesso a saúde, educação, saneamento básico.  

Nesse contexto, verifica-se que um dos principais problemas na atualidade correlatos a 

saúde, saneamento e gestão ambiental está centrada na capacidade de geração e gestão 

ambientalmente correta dos resíduos sólidos urbanos. Sabe-se que as diversas atividades inseridas 

nos processos produtivos têm como característica comum à geração de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos.  Embora a devastação ambiental não seja marca 

exclusiva dos nossos dias, apenas a percepção jurídica deste fenômeno é recente. De fato, a 

proteção do ambiente, desde os tempos mais remotos vem sendo objeto de preocupação, em maior 

ou menor escala (MILARÉ, 2005).    

De acordo com Abrelpe (2014), a geração total de RSU, no Brasil, foi de 

aproximadamente 78,6 milhões de toneladas. Desse total, 58,4% foi destinado a aterros sanitários, 

porém, 29.659.170 toneladasano seguiram para lixões ou aterros controlados, os quais do ponto de 

vista ambiental pouco se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas 

necessários para a proteção do meio ambiente e da saúde pública. 

O encaminhamento destes resíduos sólidos para locais inadequados configura-se num dos 

piores impactos que podem ser causados no meio ambiente, pois a decomposição dos materiais 

gera substâncias altamente tóxicas que contaminam diretamente o solo, as águas, o ar e, pior do 

que tudo, as pessoas. Trata-se de uma prática ilegal, cujos efeitos danosos não são controláveis e 

que, com o passar dos anos, apresenta custos cada vez mais elevados para adoção de medidas de 

controle e remediação.  

Visando sanar ou reduzir o impacto ambiental desse tipo de resíduo, foi promulgada, em 

agosto de 2010, a Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS (MMA, 2010).  Esta Lei dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive os resíduos 

perigosos, às responsabilidades dos geradores, do poder público e aos instrumentos econômicos 
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aplicáveis. Sendo que, estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos 

e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos.  

No entanto, verifica-se que, mesmo, após cinco de sua instauração, os resultados 

pretendidos ainda não foram alcançados. Dessa forma, o presente trabalho visa demonstrar qual a 

forma de destinação dos resíduos sólidos urbanos utilizadas no estado do Paraná, bem como 

identificar a relação existente entre os índices de pobreza do estado e as formas de gestão de 

resíduos sólidos (existência de lixões ou outras formas de destinação inadequada), durante os anos 

de 2010 a 2012.  

 

2. Referencial Teórico 

 

A preocupação com a pobreza como objeto de investigação científica se deu a partir da 

Revolução Industrial, quando surge a necessidade em medir sua dimensão e compreender as suas 

causas passou a atrair a atenção de pesquisadores e governantes (CODES, 2008).  

 A busca pela definição mais plausível sempre se deparou com conflitos metodológicos, 

Sen (1983) aponta que as incertezas sobre o conceito mais adequado de pobreza foram sendo 

colocadas diversas vezes nos países mais ricos. Dessas incertezas, emergiram alguns 

questioamentos, a atenção deveria se voltar à pobreza absoluta ou à pobreza relativa? A pobreza 

deveria ser estimada considerando uma linha de corte, que reflete um nível abaixo do qual as 

pessoas poderiam ser classificadas como pobres? ou dimensionar a pobreza a partir do padrão de 

vida das pessoas que vivem em determinado país? (SEN,1983).  

  Sen (2000), descreve a pobreza como uma privação sofrida pelas pessoas e um fator que 

impede o desenvolvimento econômico. Sua concepção da pobreza decorre da análise de um 

conjunto de privações, em que a renda seria elemento importante, mas não o único, e as limitações, 

ocorreriam por vias de privação política, educacional dentre outras. Rocha (2010) também acredita 

reforça o argumento de que a pobreza não se limita a insuficiência da renda. Por isso, a utilização 

de linhas de pobreza em países com nível de renda média como o Brasil, se justifica para 

estabelecer um parâmetro entre pobres e não pobres, que poderão ser classificados posteriormente 

julgando outras características. 
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 Segundo Codes (2010), a noção inicial de pobreza relacionava-se a “subsistência", 

baseada no critério da renda necessária para a sobrevivência do indivíduo. Esse conceito foi 

ampliando com a formulação das "necessidades básicas", que percebe a pobreza como um 

conjunto de carências. Desde então, desdobraram-se outras formulações, como a da "privação 

relativa", centrada na noção de que a pobreza deve ser definida socialmente, e a da "privação de 

capacidades", que se caracteriza por desenvolver uma reflexão de caráter mais abstrato sobre a 

natureza do objeto, remetendo a discussão aos campos da justiça social, da política, das 

desigualdades e da subjetividade. 

 Ao mensurar a pobreza pelo critério da renda, Sen (1976) aponta a existência de dois 

problemas a serem solucionados. O primeiro deles, identificar quem são os pobres, o segundo, 

construir um indicador de pobreza usando a informação disponível sobre os indivíduos pobres. O 

primeiro problema envolve a escolha de um critério de pobreza, também chamado de linha de 

pobreza, em que se utiliza a renda real per capita. Em seguida, analisam-se os indivíduos com base 

na satisfação desses critérios, selecionando os que fazem parte da linha da pobreza e dos que não 

fazem (Sen, 1976). 

  Na concepção de Hagenaars e De Vos (1988), todas as definições de pobreza podem ser 

enquadradas numa das três categorias seguintes: a) pobreza é ter menos do que um mínimo 

objetivamente definido (pobreza absoluta); b) pobreza é ter menos do que outros na sociedade 

(pobreza relativa); c) pobreza é sentir que não se tem o suficiente para seguir adiante (pobreza 

subjetiva).  

 Deepa Narayan (2000), buscou o compreender o fenômeno da pobreza sobre a 

perspectiva de individuos considerados pobres em 47 países do mundo. Para ele o fenômeno da 

pobreza, pode ser melhor compreendindo a partir da percepção das pessoas, identificando quais 

barreiras são enfentandas por homens e mulheres na superação da pobreza. A pobreza é 

multidimensional e suas causas variam de acordo com sexo, idade, cultura, e outros contextos 

sociais e econômicos. A pobreza não resulta da falta de um atributo, mas de outros,  isto é,  a partir 

de muitos fatores convergentes que se aglomeram em experiências e definições de pobreza da 

população pobre.  

 Dessa forma, o presente trabalho visa demonstrar a relação entre os baixos índices de 

desenvolvimento e a existência de lixões, como principal forma de destinação do RSU nas 

mesorregiões do estado do Paraná. Para tanto, na seção 2.1 será apresentada uma breve revisão 



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais 

De 17/10/2016 a 22/10/2016 
Hotel Bourbon, Foz do Iguaçu /PR - Brasil 

acerca do panorama histórico da legislação e na seção 2.2, as formas de geração, coleta e 

destinação dos RSU utilizadas no Brasil e nas Regiões Administrativas.  

2. 1 Panorama histórico da legislação ambiental no Brasil 

 

O primeiro e significativo passo encetado pelo legislativo para a tutela jurídica do meio 

ambiente coincide com a edição do Código Civil de 1916. Nas décadas seguintes, começou a 

florescer legislação tutelar do meio ambiente no Brasil, como aparecimento de diplomas legais 

permeados por alguma regras especificas atinentes a fatores ambientais. Na década de 1960, com a 

emergência do movimento ecológico, novos textos legislativos aparecem, informados por normas 

mais diretamente dirigidas à prevenção e controle da degradação ambiental (MILARÉ, 2005).  

No entanto, segundo Ferreira (2003), foi somente a partir das representações oficiais, 

reveladas publicamente na Conferência das Nações Unidas, em 1972, que evidenciou-se a 

ausência de leis, normas ou regras de organização do espaço de constituição da política ambiental 

brasileira.  Porém, para Motta (1994), crescimento econômico e preservação ambiental têm sido 

considerados antagônicos. Pois, parece existir uma contradição entre os benefícios de curto prazo 

advindos do crescimento econômico, que podem ser reduzidos por gastos em controle ambiental, e 

os custos de longo prazo resultantes da deterioração do meio ambiente e da exaustão dos recursos 

naturais.  

Segundo Baer e Muller (2009), a estrutura institucional também sofreu mudanças 

consideráveis: em 1985, foi fundado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 

em 1988 foi fundado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), e instituições estaduais ambientais (Cetesb e Feema, por exemplo) foram aperfeiçoadas. 

Em 1990, a administração Collor criou a Secretaria do Meio Ambiente (Seman), que em 1994, 

durante governo de Fernando Henrique Cardoso, foi transformada no Ministério do Meio 

Ambiente. Mudanças foram feitas, esse ministério continuou a ser responsável pelo comando da 

área ambiental do governo federal, incorporando o Ibama, que se tornou o principal órgão federal 

para a implementação de políticas ambientais. 

Tratando especificamente sobre o tema deste trabalho, em janeiro de 2007 foi sancionada 

a Lei 11.445, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico. Para efeitos desta Lei, 

considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais 

De 17/10/2016 a 22/10/2016 
Hotel Bourbon, Foz do Iguaçu /PR - Brasil 

de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, bem como drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A partir desta legislações 

gerais ao meio ambiente e considerando que a PNSB prevê em um dos seus objetivos, o manejo 

correto dos resíduos sólidos e, visando superar os principais desafios da correta gestão dos RSU, 

fez-se necessário encarar o setor de resíduos sob novas perspectivas, que foram alcançadas a partir 

da sanção e vigência da Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS (MMA, 2015).  

A PNRS dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes 

relativas a gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive os resíduos 

perigosos, à responsabilidades dos geradores e do poder público e instrumentos econômicos 

aplicáveis. Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis 11.445, de 

05.01.2007; Lei 9.974, de 06.01.2000 e Lei 9.966, de 20.04.2000, as normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Sinmetro). Sendo que, estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos 

e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. Conforme os critérios estabelecidos pela PNRS, a destinação final deve ser feita de 

maneira a garantir a maior reintegração dos resíduos sólidos no sistema produtivo, sendo assim, 

observada a viabilidade técnica e econômico-financeira dos projetos. 

Dessa forma, segundo a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 

ABRELPE (2012), a partir das definições de resíduos sólidos, rejeitos, destinação final e 

disposição final, a PNRS deixa claro que os novos sistemas a serem implantados deverão respeitar 

uma ordenação básica de processos até o descarte final dos rejeitos, ou seja, todos os resíduos 

deverão ser reaproveitados e/ou tratados, e somente os rejeitos destes processos poderão ser 

dispostos em aterros sanitários. 

A PNRS trata ainda do desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, cooperação entre as 

diferentes esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade, 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, reconhecimento dos resíduos 

como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda. Dentre os objetivos 

instituídos, destaca-se a proteção à saúde pública e de qualidade ambiental; não geração, redução, 
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reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, bem como disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; estímulo a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços, gestão integrada de resíduos sólidos, adoção, desenvolvimento e aprimoramento de 

tecnologias limpas, visando minimizar impactos ambientais. Quanto aos instrumentos 

apresentados pela PNRS, vale destacar: os planos de resíduos sólidos, a coleta seletiva, os sistemas 

de logística reversa, incentivo a criação e desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, avaliação de impactos ambientais, 

entre outros. 

O prazo para adequação da destinação final de resíduos estabelecidos pela PNRS, ou seja, 

extinção do lixões, venceu em agosto de 2014 e, o objetivo não foi alcançado. O encaminhamento 

de resíduos sólidos para locais inadequados configura-se num dos piores impactos que podem ser 

causados no meio ambiente, pois a decomposição dos materiais gera substâncias altamente tóxicas 

que contaminam diretamente o solo, as águas, o ar. Trata-se de uma prática ilegal, cujos efeitos 

danosos não são controláveis e que, com o passar dos anos, apresenta custos cada vez mais 

elevados para adoção de medidas de controle e remediação.  

No estado do Paraná, especificamente, além das instruções presentes na Lei 

n°12.3052010, a gestão dos resíduos sólidos obedece a Lei Estadual 12.493, de 05 de fevereiro de 

1999, Decreto Estadual 6.674, de 2002 e a Portaria IAP 224, de 05 de dezembro de 2007. A Lei 

Estadual 12.493, de 05 de fevereiro de 1999 -  estabelece princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências. O 

Decreto Estadual 6.674, de 2002 - aprova o Regulamento da Lei nº 12.493, de 22 de janeiro de 

1999, e a Portaria IAP 224, de 05 de dezembro de 2007 - estabelece  critérios para exigência e 

emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2015), a Lei nº 12.305 é bastante 

atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Diante desse cenário, a próxima seção visa demonstrar qual o 

cenário de gestão dos Resíduos Sólidos urbanos (RSU) no Brasil e na Região Sul, visando o 
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embasamento para as análises acerca da destinação e gestão dos RSU no estado do Paraná, objeto 

de estudo deste trabalho.  

2.2 Resíduos Sólidos Urbanos – geração, coleta e destinação final  

  

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (2008), no Brasil, é 

de competência do poder público local o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos. Dentre as 

prestadoras dos serviços de manejo de resíduos, 61,2% eram vinculadas à administração direta do 

poder público; 34,5%, empresas privadas sob o regime de concessão pública ou terceirização e, 

4,3%, entidades organizadas sob a forma de autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e consórcios. Os serviços de manejo dos resíduos sólidos compreendem a coleta, a 

limpeza pública e destinação final desses resíduos, e exercem um forte impacto no orçamento das 

administrações municipais, podendo atingir até 20% dos gastos da esfera municipal.   

Dito isso, na Tabela 1 foi apresentado o total gerado e o índice per capita de geração de 

RSU no Brasil e Regiões administrativas, durante os anos de 2010 e 2014. No Brasil, entre os anos 

de 2010 e 2014 se evidenciou um aumento na capacidade de geração de RSU de 19,3%. Durante 

esse período evidenciou-se que a região Sudeste gerou 92.167, em 2010 e 105,4 (t/dia), em 2014. 

As regiões Nordeste 38,1 e 55,1 (t/dia), respectivamente; Sul 18,7 e 22,3 (t/dia); Centro-Oeste 13,9 

e 16,9 (t/dia) e a região Norte com 10,6 e 15,4 (t/dia). Tal potencial de geração está intimamente 

ligado ao contingente populacional existente em cada uma das regiões (ABRELPE (2014); IBGE 

(2010).  

Tabela 1 – Geração e Índice per capita de geração dos RSU no Brasil e Regiões – 2010 - 2014 

Regiões 
2010 RSU  

Gerado (t/dia) Índice (Kg/hab/dia) 2014 RSU 
Gerado (t/dia) Índice (Kg/hab/dia) 

Norte 10.623  0,911 15.413  0,893  
Nordeste 38.118  0,982 55.177  0,982  
Centro-Oeste 13.967 1,119  16.948  1,114  
Sudeste 92.167 1,234 105.431  1,239  
Sul 18.708  0,804 22.328  0,770  
BRASIL 173.583  1,079 215.297  1,062  

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 
Abrelpe, 2014 e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010. 

 

A partir do total gerado por cada região no Brasil, buscou-se identificar o percentual de 

participação das regiões do Brasil de acordo com o total de RSU coletado. A operação demonstrou 

que a Região Sudeste foi responsável por 52,5% do total de RSU coletado no Brasil seguida das 
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Regiões Nordeste com 22,2%, Sul 10,8%, Centro-Oeste 8,1% e a Norte com 6,4%. Tal fato está 

relacionado ao contingente populacional existente em cada uma dessas regiões. Do total de RSU 

gerado no Brasil, segundo a Abrelpe (2014), 58,4% de destinação final foi adequada, porém 

29.659.170 toneladas foram encaminhadas para lixões ou aterros controlados, os quais do ponto de 

vista ambiental, pouco se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas 

necessários para a proteção do meio ambiente e da saúde pública.  

Nesse contexto, foi apresentada na Tabela 2, as formas de destinação final dos resíduos 

utilizadas no Brasil, durante os anos de 1989, 2000 e 2008. Dessa forma, analisando os dados 

dispostos na Tabela, o descarte de resíduos para vazadouros a céu aberto (lixões) foi utilizada por 

50,8% dos municípios brasileiros, conforme revelou a PNSB 2008. Embora este quadro venha se 

alterando nos últimos 20 anos, sobretudo nas Regiões Sudeste e Sul do País, tal situação se 

configura como um cenário de destinação reconhecidamente inadequado, que exige soluções 

urgente e estrutural para o setor. Contudo, independente das soluções e/ou combinações de 

soluções a serem pactuadas, isso certamente irá requerer mudanças social, econômica e cultural da 

sociedade.  

 

Tabela 2: Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos no Brasil - 
1989/2008 

Ano Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos (%) 
Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 
2000 72,3 22,3 17,3 
2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, 2008. 
 

Posto isso, observa-se a situação empregada na gestão dos RSU na Região Sul do Brasil 

para, em seguida avaliar a gestão dos RSU no estado do Paraná, durante os anos 2000, 2010 e 

2014, para conhecer o contexto macro e micro da destinação dos resíduos sólidos, conforme objeto 

de estudo deste trabalho.  

De acordo com a Abrelpe (2010; 2014), os 1.188 municípios distribuídos nos três Estados 

da Região Sul do país geraram, juntos, 20.451 (tdia), em 2010. Desse total, 18.708 toneladas 

foram coletadas. Em comparação ao ano de 2009, a quantidade de resíduos domiciliares coletados 

cresceu 5,1%, o que indica um aumento real na abrangência destes serviços. No tocante à geração 
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de resíduos, a comparação entre os dados de 2010 e 2009 revela um crescimento de 2,3% no índice 

per capita de geração de RSU na Região Sul, que atingiu a marca de 0,879 kghabitantedia. Em 

2014 elevou-se para 1.191 o número de municípios na Região Sul do Brasil, os quais geraram 

22.328 toneladas/dia de RSU, das quais 94,3% foram coletadas. Os dados indicam o crescimento 

de 2,1% no total coletado e o aumento de 1,8% na geração de RSU em relação ao ano de 2013.   

Dos resíduos coletados na Região, cerca de 29,3%, cerca de 6.176 toneladas diárias, ainda 

são destinados para lixões e aterros controlados. Quanto a forma de destinação dos RSU no Brasil 

e Região Sul, não foram evidenciadas grandes mudanças na forma utilizada. Percebeu-se que entre 

os anos de 2009 e 2014 a destinação utilizada pelos estados da Região Sul foram em sua maioria 

para aterros sanitários (70%), seguida de aterros controlados (18%) e lixões (11%). De acordo com 

os dados coletados constatou-se que, em 2010 não foram coletadas 1.743 toneladas/dia de RSU, 

totalizando cerca de 636.195 toneladas/ano. Em 2014, com cerca de 94% do resíduo gerado, 

deixou-se ainda de coletar cerca de 1.024 toneladas/dia, gerando um total de 373.768 

toneladas/ano descartado de forma inadequada (ABRELPE 2010; 2014).  

Segundo Coelho (2009), dentre as formas de destinação utilizadas no Brasil, o aterro 

controlado é tido como um avanço em relação ao lixão convencional, pois não existe o contato 

físico dos resíduos com o solo, seres humanos e espécies de animais. No entanto, este não possui 

capa de impermeabilização para conter o chorume e nem dispositivos para conter a emanação de 

gases. Dessa forma, o aterro controlado pode gerar uma substancial contaminação dos recursos 

hídricos do entorno e da atmosfera, caso os efluentes não sejam corretamente monitorados e 

controlados.  Já o aterro sanitário, conta com sistemas impermeabilizantes que impedem a 

contaminação do lençol freático pelo chorume. Sendo assim, o aterro sanitário deve conter 

sistemas de drenagem de águas pluviais, de gases emanados do lixo enterrado e sistemas para 

coleta e tratamento de líquidos percolados, sendo a forma mais indicada de destinação dos RSU. 

A disposição final de resíduos sólidos urbanos produz emissões de gases causadores do 

efeito estufa. Com o aumento da população mundial hoje estimada em 6,0 bilhões e o grau de 

urbanização que representa 75% do total da população vivendo em cidades, torna-se clara a 

necessidade de um correto gerenciamento da disposição final de resíduos sólidos urbanos. Dentre 

as inúmeras formas de reaproveitamento dos resíduos sólidos destaca-se o aproveitamento 

energético do biogás gerados nos aterros sanitários.  O biogás produzido pela degradação dos 

resíduos pode ser convertido em alguma forma de energia útil, tal como: eletricidade, vapor, 
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combustível para caldeiras ou fogões, combustível veicular ou para abastecer gasodutos com gás 

de qualidade. (MMA, 2015).  

Outra situação interessante obtida a partir da gestão correta dos RSU e dentre os setores 

que buscam reinserir os RSU nas cadeias e processos produtivos, a reciclagem é uma das tecnologias 

mais utilizadas. Esta atividade é consideradas como uma mola propulsora deste processo, pois abrange 

diversos aspectos técnicos, econômicos e sociais da relação entre homem e meio ambiente. A relação 

custo/benefício de um projeto de reciclagem pode apresentar resultados positivos. Assim, a indústria 

passa a exercer importante papel nesse contexto, reforçando seu compromisso com a qualidade de vida 

de várias formas, dentre elas: a) atuando como interlocutor entre diversos setores da sociedade, tais 

como ONG's, governo, entre outros; b) propondo alternativas concretas de tratamento e redução da 

geração de resíduos, através do desenvolvimento tecnológico e organização da produção; c) 

desenvolvendo e utilizando tecnologias de reciclagem, quando possível; e, d) executando projetos em 

parcerias com universidades, centros de pesquisa, comunidades locais e governos.  

Dessa forma, a partir do levantamento das formas de destinação de resíduos no Brasil e nas 

Regiões Administrativas, apresenta-se na seção 3 os procedimentos metodológicos utilizados para a 

identificação se estas formas de gestão também são realizadas no Estado do Paraná e se há relação 

entre os níveis de desigualdade no estado e o descarte incorreto de resíduos.  

 

 3. METODOLOGIA 

 

As reflexões que se seguem advém de uma análise exploratória.  Para tanto, foi realizado 

um levantamento quantitativo de microdados dos Censos Demográficos de 2000 e de 2010. Esses 

microdados são o menor nível de desagregação dos dados dessa pesquisa, são apresentados na 

forma de códigos numéricos, do conteúdo dos questionários, preservado o sigilo das informações. 

Os microdados possibilitam aos usuários, com conhecimento de linguagens de programação ou 

softwares de cálculo, criar suas próprias tabelas.   Os arquivos de microdados apresentados estão 

acompanhados de uma documentação que fornece os nomes e os respectivos códigos das variáveis 

e suas categorias, a metodologia da pesquisa, e o instrumento de coleta (IBGE, 2010). 

A presente análise foi baseada em uma estatística descritiva das informações junto aos 

microdados do censo demográficos de 2000 e de 2010. O Universo do estudo foram todos os 

domicílios recenseados nas dez mesorregiões paranaenses. Para atender aos objetivos propostos, a 

metodologia contemplou a execução em três etapas, sendo elas: a) identificação da forma de coleta 
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RSU desenvolvida nos domicílios analisados, pois considera-se que a partir de uma correta forma 

de coleta a destinação também ocorrerá nos moldes determinados pela PNRS; b) a segunda etapa 

se restringe ao levantamento das informações em estudos científicos e de órgãos específicos que 

retratariam as informações acerca da forma de destinação e gestão dos RSU no estado do Paraná; e 

c) relação entre os níveis de desigualdade e a forma de destinação dos RSU utilizada pelos 

municípios do Estado do Paraná.  

Para o levantamento das informações referentes a etapa 1 - forma de coleta dos RSU no 

estado do Paraná, foram identificadas as seguintes perguntas relacionadas aos domicílios:  

a) Situação do Domicílio? Com as possíveis respostas: 1- Urbana e 2 – Rural; 

b) Número de Domicílios por mesorregião? 

c) Coleta de Lixo (Destinação)? Com as possíveis respostas: 1- Coletado por serviço de 

limpeza; 2- Colocado em caçamba de serviço de limpeza; 3- Queimado (na propriedade); 4- 

Enterrado (na propriedade); 5- Jogado em terreno baldio ou logradouro; 6- Jogado em rio, lago ou 

mar; 7- Tem outro destino; 

Para identificar a relação existente entre os níveis de desigualdade e as formas de 

destinação inadequada de resíduos forma utilizados os dados sobre a forma de disposição dos 

resíduos sólidos urbanos no estado do Paraná, em 2012, o Índice de Desenvolvimento 

Humano(IDHM), em 2010 e as taxas de pobreza do municípios do estado. 

A partir das informações dos microdados dos Censos Demográficos e dos materiais 

auxiliares, foi possível identificar a relação existente entre os níveis de desigualdade e a forma da 

destinação dos RSU nos municípios do Estado do Paraná, durante os anos de 2000, 2010 e 2012, 

conforme está apresentado na seção 4, a seguir. 

4. Análises e Discussões 

 

Como produto da sistematização realizada na primeira etapa, a Tabela 3 apresenta o total 

de domicílios existentes nas mesorregiões paranaenses, identificados a partir dos Microdados dos 

Censos Demográficos do IBGE, de 2000 e de 2010. Esse levantamento se faz importante para a 

realização da correlação existente entre o total de domicílios de domicílios no Estado e o total de 

domicílios que apresentam alguma das formas de coleta analisadas no presente estudo. 



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais 

De 17/10/2016 a 22/10/2016 
Hotel Bourbon, Foz do Iguaçu /PR - Brasil 

Conforme Tabela 3, no ano 2000 haviam 2.244,497 domicílios no estado do Paraná. 

Desse total, cerca de 83% eram de domicílios urbanos. Dentre as mesorregiões mais urbanizadas 

do estado destacam-se: Metropolitana de Curitiba (91%), em seguida as mesorregiões do Norte 

Central Paranaense (89%), Oeste Paranaense (83%) e Centro-Oriental (82%). As demais 

mesorregiões apresentam variações entre 55% e 79% de domicílios em rede urbana. Cabe destacar 

que a Mesorregião Sudeste é que apresenta menor grau de urbanização, de cerca de 56%. 

 
Tabela 3 – Total de domicílios urbanos e rurais nas mesorregiões Paranaenses – 2000 e 2010 

Mesorregião Urbano Rural Total -2000 Urbano Rural Total -2010 

Noroeste Paranaense 145.640 39.390 185.030 186.383 35.529 221.912 
Centro Ocidental Paranaense 73.210 25.068 98.278 88.749 20.950 109.699 
Norte Central Paranaense 470.639 55.702 526.341 610.733 53.174 663.907 
Norte Pioneiro Paranaense 120.209 36.374 156.583 143.136 34.066 177.202 
Centro Oriental Paranaense 142.206 30.915 173.121 180.451 31.931 212.382 
Oeste Paranaense 263.087 55.012 318.099 338.567 55.448 394.015 
Sudoeste Paranaense 82.102 48.860 130.962 112.975 47.169 160.144 
Centro-Sul Paranaense 88.316 50.748 139.064 111.630 51.143 162.773 
Sudeste Paranaense 57.099 44.097 101.196 74.212 49.948 124.160 
Metropolitana de Curitiba 801.989 78.860 880.849 1.022.387 91.935 1.114.322 
Total 2.244.497 465.026 2.709.523 2.869.223 471.293 3.340.516 
Fonte: elaboração do autor a partir dos Microdados do Censo Demográfico do IBE, 2000 e 2010. 
 

Em 2010, se evidenciou um aumento de 48% no total de domicílios do estado do Paraná, 

chegando a 3.340,516 residências urbanas e rurais. Desse total, cerca de 89% eram de domicílios 

exclusivamente urbanos. Tal como evidenciado no ano 2000, as mesorregiões Metropolitana de 

Curitiba e Norte Central Paranaense foram as que mais se urbanizaram no período, ambas com 

92% das residências em zona urbana. Em seguida o maior número de domicílios urbanos se 

concentrou nas mesorregiões Oeste (86%) e Norte Pioneiro Paranaense (85%). As demais 

mesorregiões apresentaram grau de urbanização entre 60% e 84%. A partir dessas informações, foi 

apresentadas na Tabela 4 foram apresentados os dados obtidos a respeito da forma de destinação 

dos RS gerados no estado do Paraná, durante os anos 2000 e 2010.  
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Tabela 4 – Coleta de Resíduos nos domicílios das Mesorregiões Paranaenses – 2000-2010 

Mesorregião Coletado por serviço 
de limpeza 

Colocado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Queimado (na 
propriedade) 

Enterrado (na 
propriedade) 

Jogado em 
terreno baldio ou 

logradouro 
Jogado em rio, 

lago ou mar Outro destino 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Noroeste 
Paranaense 141.728 189.295 1.315 4.518 28.557 20.880 6.445 2.741 3.167 525 53 16 928 1.345 

Centro Ocidental 
Paranaense 69.710 90.053 1.290 1.837 20.118 13.681 2.295 1.372 2.811 320 68 11 484 1.289 

Norte Central 
Paranaense 444.712 587.317 15.974 26.415 45.106 35.296 5.148 2.767 6.405 1.191 208 30 1.773 2.837 

Norte Pioneiro 
Paranaense 116.581 146.795 1.989 4.295 27.518 20.292 2.087 1.186 4.968 463 210 40 1.025 2.031 

Centro Oriental 
Paranaense 135.382 180.623 3.815 6.168 21.236 18.122 4.254 2.098 4.374 609 638 85 872 2.350 

Oeste Paranaense 252.532 336.614 2.696 12.456 43.547 29.620 8.457 4.305 3.332 497 349 37 1.895 5.204 
Sudoeste 
Paranaense 75.649 118.543 2.335 7.503 37.805 24.392 8.335 5.606 3.626 448 150 11 1.227 2.074 

Centro-Sul 
Paranaense 82.201 111.311 2.604 5.388 37.686 35.969 5.740 5.121 5.180 783 371 90 696 2.170 

Sudeste 
Paranaense 53.037 79.563 1.776 4.613 33.109 31.920 5.352 3.982 4.626 730 182 31 875 1.721 

Metropolitana de 
Curitiba 792.563 1.033.515 21.398 35.171 36.462 23.982 4.754 2.039 6.088 1.030 646 48 2.508 2.924 

Total 2.164.095 2.873.629 55.192 108.364 331.144 254.154 52.867 31.217 44.577 6.596 2.875 399 12.283 23.945 

Fonte: elaboração do autor a partir dos Microdados do Censo Demográfico do IBE, 2000 e 2010. 
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Conforme análise dos dados permitiu inferir, dentre os domicílios recenseados 

em 2000, em cerca de 82% das residências os RSU gerados para foram coletados 

diretamente por serviço de limpeza ou colocado em caçamba de serviço de limpeza 

urbana e em 19% dos domicílios os RSU foram descartados incorretamente, sendo 

queimado ou descartado em terrenos baldios e logradouros.  

Em 2010, cerca de 89% dos domicílios destinaram os resíduos gerados para 

serviços de coleta pública ou colocados em caçambas de serviço público e cerca de 

9,5% dos domicílios destinam seus RSU gerados de forma inadequada. Desse total, em 

7,6% dos domicílios os RSU gerados foram queimados na propriedade e 1,86% dos 

domicílios enterraram, ou descartaram os RSU em logradouros, terrenos baldios, rios ou 

lagos.  

Dentre as Mesorregiões paranaenses, a que mais destinou os resíduos gerados 

para serviços de limpeza pública foram a Metropolitana de Curitiba (92%); seguida das 

mesorregiões de Norte Central (88%), Oeste Paranaense (85,4%), Noroeste Paranaense 

(85,3%), Centro-Oriental (85%) e Sudeste Paranaense (64%). 

Com vistas a demonstrar como se encontra a situação da gestão dos resíduos 

sólidos gerados durante a execução da PNRS, foi apresentada na Figura 1, a forma de 

disposição dos RSU no estado do Paraná, em 2012. Dos 399 municípios do estado, 185 

(46,4%) dispõe os RSU em áreas de aterro sanitário devidamente licenciadas pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP); 121 (30,3%) dispõe em áreas de aterro controlado 

e 93 (23,3%) dispõe em áreas de lixão. Através desse diagnóstico realizado foi possível 

constatar que dos 214 (53,6%) municípios destinam seus RSU de maneira irregular 

(aterro controlado ou lixão) e 62 (15,5%), possuem processo de licenciamento no IAP 

para implantação de aterro sanitário. Esse dado indica que 28,9% dos municípios com 

situação irregular estão buscando se readequar. Também foi possível constatar que dos 

185 municípios que destinam seus RSU em áreas de aterro sanitário, 25 (13,5%) dispõe 

em áreas com Licença de Operação com validade expirada, mas que já possuem 

protocolo de Renovação de L.O. sob análise do IAP.  
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Figura 1: Disposição dos resíduos sólidos urbanos no estado do Paraná - 2012  

 
Fonte: Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 2012 

 

Analisando as informações dispostas na Figura identificou-se que os 93 

municípios que ainda utilizam como forma de destinação dos resíduos os lixões a céu 

foram: Terra Roxa, São José das Palmeiras, Formosa do Oeste que conta com uma nova 

área em licenciamento para lixão; Braganey, Boa Vista da Aparecida, São João, Sulina, 

Coronel Domingo Soares, Laranjeiras do Sul, Virmond, Pinhão, Campina do Simão, 

Turvo, Teixeira Soares, Rebouças, Mallet, Campo do Tenente, Paranaguá, sendo que 

este município ainda conta com uma nova área em licenciamento;  Sengés, Reserva, 

Wenceslau Brás, Santana do Itararé, Salto do Itararé, Carlópolis, Ribeirão Claro, 

Jacarezinho, Cambara, Barra do Jacaré, Andirá, Itambaraca, Bandeirantes, Santa 

Amélia,  Sertaneja, Rancho Alegre, Santo Antônio do Paraiso, Tamarana, Cambe, Bela 

Vista do Paraiso, Primeiro de Maio, Porecatu, Centenário do Sul, Cafeara, Guaraci, 

Jaguapitã , Florestópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Presidente Castelo Branco, Ângulo, 

Santa Fé , Lobato, Santa Inês, Santo Inácio, Nossa Senhora das Graças, Colorado, São 

João do Caiuá, Paranapoema, Jardim Olinda, Nova Aliança do Ivaí, Amaporã, 

Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Izabel do Ivaí, Itaúna do Sul, 

Maria Helena, Brasilândia do Sul, Tapejara, Tuneiras do Oeste, Indianópolis, Japurá, 

Guaporema, Farol, Luisiana, Roncador, Quarto Centenário, Manoel Ribas, Candido de 

Abreu, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Cruzmaltina, Jardim Alegre, 
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Godoy Moreira, Lunardelli, Kaloré, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bom, Santa Maria 

do Oeste, Boa Ventura do São Roque e Nova Tebas.  

Em cumprimento a etapa 3, de identificação da relação existente entre o nível 

de desigualdade socioeconômica entre os municípios do Estado do Paraná e a forma de 

destinação dos RSU, foi apresentada na Figura 2 o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), do Estado do Paraná, em 2010, seguido das análises acerca das 

informações sobre a taxa de pobreza do municípios do estado.  

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, o Estado 

do Paraná ficou classificado, em 2010, como o 5º maior IDH do Brasil, com valor de 

0,749. Dentre as três dimensões do IDH avaliadas, o índice parcial que contribuiu para 

essa classificação foi o de longevidade, que apresentou o valor de 0,83, seguido do 

índice renda (0,75) e educação (0,66).   

 

Figura 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Paraná - 2010 

 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes, 2016) - a partir dos dados 
do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

A análise das informações acerca dos locai de destinação dos RSU e a relação 

entre o IDH e as taxas de pobreza do estado demonstrou que, dentre os 93 municípios 

que ainda utilizam o lixão como forma de descarte final foram identificados os dez 



                    VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población   
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais 

De 17/10/2016 a 22/10/2016 
Hotel Bourbon, Foz do Iguaçu /PR - Brasil 

 
menores IDHS e as dez maiores taxas de pobreza do estado. Dessa forma, os dez 

menores IDHS foram identificados nos municípios de Doutor Ulysses (0,546), Cerro 

Azul (0,573), Laranjal (0,585), Guaraqueçaba (0,587), Coronel Domingos Soares (0,6), 

Inácio Martins (0,6), Diamante do Sul (0,608), Ortigueira (0,609), Santa Maria do Oeste 

(0,609), Tunas do Paraná (0,611). Vale destacar que esses municípios, conforme 

apresentado na Figura 1, destinam os RSU para lixões ou aterros controlados, que pouco 

se diferem entre si. E por fim, as dez maiores taxas de pobreza no estado foram 

identificadas nos municípios de Doutor Ulysses (38,11%), Guaraqueçaba (36,05%), 

Nova Laranjeiras (36,01%), Coronel Domingos Soares (35,15%), Goioxim (33,13%), 

Espigão Alto do Iguaçu (31,81%), Mato Rico (31,49%), Laranjal (31,17%), Campina do 

Simão (31,12%) e Cerro Azul (29,26%).  

Assim, apesar do Estado do Paraná estar classificado como  de médio para alto 

IDH, a partir da análise identificou-se que os municípios localizados no centro do 

Estado, onde se concentram as situações de pobreza e menores índices de IDH são 

também os mesmos locais onde estão os maiores índices de destinação dos RSU para os 

lixões a céu aberto. 

Dessa forma, a sistematização de um novo modelo de gestão dos RSU, baseado 

em métodos diferenciados de coleta, transporte e soluções para os processos de 

reaproveitamento dos resíduos auxiliaria no desenvolvimento sustentável do Estado do 

Paraná, pois seria capaz de gerar renda, a partir da implementação dos novos modelos de 

fábricas, desenvolvimento de novas tecnologias, aumento da vida útil e redução da 

necessidade de aumento de área para aterros sanitários e, assim, fazer com que os 

municípios ficassem em conformidade com as diretrizes da lei de 12.305/2010, do PNRS. 

5. CONSLUSÕES 

 

O presente trabalho visou demonstrar qual a forma de destinação dos resíduos 

sólidos urbanos utilizadas no estado do Paraná, bem como identificar a relação existente 

entre os índices de pobreza do estado e as formas de gestão de resíduos sólidos 

(existência de lixões ou outras formas de destinação inadequada).  

O Universo de estudo serão os todos os domicílios recenseados nas dez 

mesorregiões paranaenses, por meio da execução de três etapas, sendo estas a 
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identificação da forma de coleta RSU desenvolvidas nos domicílios analisados, o 

levantamento das informações da forma de destinação e gestão dos RSU no estado do 

Paraná e a relação entre os níveis de desigualdade e a forma de destinação dos RSU no 

Estado. 

Os resultados demonstraram que 46,4% dos municípios do Estado do Paraná 

dispõem os RSU em aterros sanitários, 30,3% em aterros controlados e 23,3% em 

lixões. Ao relacionar as informações de disposição dos RSU no estado do Paraná com o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), verificou-se que o centro do estado, onde 

estão concentrados os menores IDHS do estado também concentram as grandes áreas de 

disposição de RSU em lixões. Essa problemática não se restringe somente a 

preocupação existente na gestão ambiental, mas também se reflete em questões de saúde 

e incidência de trabalho infantil advinda da catação de materiais recicláveis nesses 

locais para complementação de renda.  

Conforme os dados demonstraram, apesar das especificações e determinações 

legais existentes, cerca de 53% dos municípios estudados ainda não se adequaram a 

PNRS, seja através do descarte dos RSU em lixões ou mesmo em aterros controlado. A 

única saída aceita pela legislação é a destinação dos rejeitos para aterros sanitários, que 

no entanto ocorre em apenas 46,4% dos casos analisados. Dessa forma, se torna 

imprescindível a necessidade de exclusão dos lixões bem como a criação de uma forma 

de gestão adequada dos RSU, transformando o resíduo problema em resíduo 

oportunidade, com a criação de um modelo de negócio econômico, social e 

ambientalmente sustentável, a partir da transformação dos RSU em matérias-primas de 

processos produtivos. A implementação desse novo modelo de gestão dos RSU, 

baseado em métodos e tecnologias diferenciadas nas etapas de coleta, transporte, 

aproveitamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos, com base em estudos de 

caso, demonstraram a viabilidade técnica e econômica da proposta, na qual o lixo não é 

mais um fator de custo, pois se torna uma oportunidade de investimento. 
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