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AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Os resíduos sólidos, conhecidos como lixo, são resultantes das atividades do homem 

e dos animais e descartados ou considerados como imprestáveis e indesejáveis. A 

sua geração se dá, inicialmente, pelo aproveitamento das matérias-primas, durante a 

confecção de produtos (primários ou secundários) e no consumo e disposição final. E 

o modo de produção do resíduo e suas características se modificam continuamente 

como consequência do desenvolvimento tecnológico e econômico. Assim, o Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos tem que levar em consideração uma 

estimativa da variação qualitativa e quantitativa do resíduo produzido na cidade. 

Para a elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 

Arapongas realizaram-se levantamentos e análises dos diversos tipos de resíduos, do 

modo de geração, formas de acondicionamento na origem, coleta, transporte, 

processamento, recuperação e disposição final utilizado atualmente.  

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Arapongas foi 

elaborado por uma equipe multidisciplinar que realizou levantamentos em campo e 

considerou os estudos e programas existentes no próprio município. Estão 

apresentadas neste volume a caracterização do município e a caracterização dos 

resíduos gerados pela população, assim entende-se como o diagnóstico da situação 

atual, utilizado como subsídios pela equipe para a definição das proposições. 
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111   IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

No panorama mundial é crescente a preocupação com a proteção e conservação do 

meio ambiente, considerado aspecto essencial e condicionante na sociedade 

moderna, visto que a degradação ambiental traz prejuízos muitas vezes irreparáveis 

ao ecossistema e consequentemente a toda sociedade. Dentre os pontos ambientais 

que geram maior preocupação atualmente, está a questão dos resíduos.  

No ano de 1.992, um evento mundial traz às nações a Agenda 21 Global. Este 

documento de 40 capítulos já fazia menção sobre a importância do manejo 

ambientalmente saudável dos resíduos. Três capítulos da Agenda se dedicam 

especialmente sobre a questão, oferecendo diretrizes e recomendações. O Cap. 21 

recomenda que o manejo dos resíduos deva ir além do simples depósito ou 

aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados, devendo buscar resolver 

a causa fundamental do problema e procurando ainda mudar os padrões não 

sustentáveis de produção e consumo.  

Atualmente, é possível encontrar diversas técnicas e alternativas ambientalmente 

corretas para os diversos tipos de resíduos e materiais que podem ser reutilizados 

e/ou reciclados diminuindo significativamente o volume de resíduos que seriam 

enviados aos aterros sanitários.  

Levando em conta a quantidade e a qualidade dos resíduos gerados no município de 

Arapongas, bem como o tamanho e a projeção da população, torna-se necessário 

caracterizar a situação atual do sistema de limpeza desde a sua geração até o seu 

destino final, permitindo o gerenciamento dos resíduos de forma integrada abrangendo 

um sistema adequado de coleta, segregação, transporte, tratamento e disposição final 

dos resíduos. 
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222   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   

 

A fim de proporcionar melhor compreensão do trabalho realizado são apresentadas na 

sequencia algumas definições importantes, com base em normas, legislações, 

bibliografias e demais materiais relacionados aos resíduos. Essas definições 

subsidiarão a elaboração e a compreensão deste relatório. 

 

22..11  LLiixxoo  ee  RReessíídduuoo  SSóólliiddoo  

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, “lixo é tudo aquilo que não 

se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, coisas imprestáveis, velhas e sem valor”. 

Contudo deve-se ressaltar que nos processos naturais não há lixo, apenas produtos 

inertes. Além disso, aquilo que não apresenta mais valor para aquele que descarta, 

para outro pode se transformar em insumo para um novo produto ou processo.  

A NBR 10.004/04 define resíduos sólidos como: “São resíduos nos estados sólidos e 

semi-sólidos, resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviável em 

face à melhor tecnologia disponível”. Ainda que os termos lixo e resíduos sólidos 

equivalham no significado, será adotado neste relatório o termo Resíduo Sólido. 

 

22..22  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ddooss  RReessíídduuooss  SSóólliiddooss  

Existem diversos tipos de classificação dos resíduos sólidos que se baseiam em 

determinadas características ou propriedades. A classificação é relevante para a 

escolha da estratégia de gerenciamento mais viável. Os resíduos podem ser 

classificados quanto: à natureza física, à composição química, aos riscos potenciais ao 
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meio ambiente e ainda quanto à origem. Na Tabela 1 abaixo, pode ser consultada a 

classificação dos resíduos detalhadamente. 

 

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

QUANTO A NATUREZA FÍSICA 
Secos 
Molhados 

QUANTO A COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA 

Matéria Orgânica 
Matéria Inorgânica 

QUANTO AOS RISCOS 
POTENCIAIS AO MEIO AMBIENTE 

Resíduos Classe I – Perigosos 
Resíduos Classe II – Não Perigosos 
Resíduos Classe II A – Não Inertes 
Resíduos Classe II  B– Inertes 

QUANTO A ORIGEM 

Doméstico 
Comercial 
Público 
Serviços de Saúde e Hospitalar 
Resíduos Especiais 
Pilhas e Baterias 
Lâmpadas Fluorescentes 
Óleos Lubrificantes 
Pneus 
Embalagens de Agrotóxicos 
Radioativos 
Construção Civil / Entulho 
Industrial 
Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e 
Ferroviários 
Agrícola 

Fonte: ABNT 

 

2.2.1 Quanto a Natureza Física 

2.2.1.1 Resíduos Secos  

Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por exemplo: metais, papéis, 

plásticos, vidros, etc. 

2.2.1.2 Resíduos Úmidos 

Resíduos úmidos são os resíduos orgânicos e rejeitos, onde pode ser citado como 

exemplo: resto de comida, cascas de alimentos, resíduos de banheiro, etc. 
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2.2.2 Quanto a Composição Química 

2.2.2.1 Resíduo Orgânico 

São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, neles podem-se incluir restos 

de alimentos, frutas, verduras, legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de 

carnes e ossos, papéis, madeiras, etc. A maioria dos resíduos orgânicos pode ser 

utilizada na compostagem sendo transformados em fertilizantes e corretivos do solo 

contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da 

produção agrícola. 

2.2.2.2 Resíduo Inorgânico 

Inclui-se nesta classificação todo material que não possui origem biológica, ou que foi 

produzida por meios humanos como, por exemplo: plásticos, metais, vidros, etc. 

Geralmente estes resíduos quando lançados diretamente ao meio ambiente, sem 

tratamento prévio, apresentam maior tempo de degradação. 

 

2.2.3 Quanto aos Riscos Potenciais ao Meio Ambiente 

A NBR 10.004 - Resíduos Sólidos de 2004, da ABNT classifica os resíduos sólidos 

baseando-se no conceito de classes em: 

2.2.3.1 Resíduos Classe I – Perigosos 

São aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente apresentando 

uma ou mais das seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (ex.: baterias, pilhas, óleo 

usado, resíduo de tintas e pigmentos, resíduo de serviços de saúde, resíduo 

inflamável, etc.). 

2.2.3.2 Resíduos Classe II – Não perigosos 

Resíduos classe II A – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos classe II B – inertes, nos termos da 

NBR 10. 004. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.: restos de 

alimentos, resíduo de varrição não perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas, 

espumas, materiais cerâmicos, etc.) 
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Resíduos classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato 

dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados 

a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. (ex.: rochas, tijolos, vidros, entulho/construção 

civil, luvas de borracha, isopor, etc.). 

 

2.2.4 Quanto a Origem 

2.2.4.1 Doméstico 

São os resíduos gerados das atividades diária nas residências, também são 

conhecidos como resíduos domiciliares. Apresentam em torno de 50% a 60% de 

composição orgânica, constituído por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras 

e sobras, etc.), e o restante é formado por embalagens em geral, jornais e revistas, 

garrafas, latas, vidros, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade 

de outros itens. 

A taxa média diária de geração de resíduos domésticos por habitante, em áreas 

urbanas, é de 0,5 a 1 Kg/hab.dia para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo 

da população, nível educacional, hábitos e costumes. 

2.2.4.2 Comercial  

Os resíduos variam de acordo com a atividade dos estabelecimentos comerciais e de 

serviço. No caso de restaurantes, bares e hotéis predominam os resíduos orgânicos, 

já os escritórios, bancos e lojas os resíduos predominantes são o papel, plástico, vidro 

entre outros. 

Os resíduos comerciais podem ser divididos em dois grupos dependendo da sua 

quantidade gerada por dia.  O pequeno gerador de resíduos pode ser considerado 

como o estabelecimento que gera até 120 litros por dia, o grande gerador é o 

estabelecimento que gera um volume superior a esse limite.  

2.2.4.3 Público 

São os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana (varrição de vias 

públicas, limpeza de praias, galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores, 
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corpos de animais, etc.), limpeza de feiras livres (restos vegetais diversos, 

embalagens em geral, etc.). Também podem ser considerados os resíduos 

descartados irregularmente pela própria população, como entulhos, papéis, restos de 

embalagens e alimentos.   

2.2.4.4 Serviços de Saúde e Hospitalar 

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução RDC nº 358/05 do 

CONAMA, os resíduos de serviços de “saúde são todos aqueles provenientes de 

atividades relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos 

para saúde; necrotérios; funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades 

móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre 

outros similares”.  

E também de acordo com essas mesmas resoluções, os resíduos de serviços de 

saúde são classificados conforme a Tabela 2 a seguir. 

 

TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
GRUPO DESCRIÇÃO 

G
ru

p
o

 A
 

(P
ot

en
ci

al
m

en
te

 In
fe

ct
an

te
) 

 

A1 

Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de 
produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 
microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos 
de laboratórios de manipulação genética.   
Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 
4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação 
ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.  
Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas 
por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade 
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta.  
Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 
corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 
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GRUPO DESCRIÇÃO 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou 
não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.  

A3 

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 
sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 
centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 
valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 
familiares.  

A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.   
Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante 
de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.  
Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, 
urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem 
sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem 
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo 
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 
suspeita de contaminação com príons.  
Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou 
outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo.  
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 
que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.  
Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 
confirmação diagnóstica.  
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação 
de microorganismos, bem como suas forrações.  
Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

A5 

Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 
príons.  

Grupo B 
(químicos) 

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-
retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos 
e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 
344/98 e suas atualizações.  
Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo 
metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 
contaminados por estes.   
Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).  
Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas  
Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 
10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).  
 

Grupo C 
(Rejeitos 

Radioativos) 
 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista.  
Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com 
radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços 
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GRUPO DESCRIÇÃO 
de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.  

Grupo D 
(Resíduos 
Comuns) 

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis 
de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia 
e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não 
classificados como A1;  
Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;  
Resto alimentar de refeitório;  
Resíduos provenientes das áreas administrativas;  
Resíduos de varrição, flores, podas e jardins  
Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde  

Grupo E 
(Perfurocortantes) 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 
micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de 
vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de Petri) e outros similares.  

Fonte: ANVISA/CONAMA, 2006. 

 

2.2.4.5 Especial 

Os resíduos especiais são considerados em função de suas características tóxicas, 

radioativas e contaminantes, devido a isso passam a merecer cuidados especiais em 

seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e sua disposição final. 

Dentro da classe de resíduos de Fontes especiais, merecem destaque os seguintes 

resíduos: 

 Pilhas e baterias: As pilhas e baterias contêm metais pesados, possuindo 

características de corrosividade, reatividade e toxicidade, sendo classificadas 

como Resíduo Perigoso de Classe I. Os principais metais contidos em pilhas e 

baterias são: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni),prata (Ag), 

lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) entre outros compostos. Esses metais 

causam impactos negativos sobre o meio ambiente, principalmente ao homem 

se expostos de forma incorreta. Portanto existe a necessidade de um 

gerenciamento ambiental adequado (coleta, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final correta), uma vez que descartadas em locais 

inadequados, liberam componentes tóxicos, assim contaminando o meio 

ambiente. 

 Lâmpadas Fluorescentes: A lâmpada fluorescente é composta por um metal 

pesado altamente tóxico o “Mercúrio”. Quando intacta, ela ainda não oferece 

perigo, sua contaminação se dá quando ela é quebrada, queimada ou 
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descartada em aterros sanitários, assim, liberando vapor de mercúrio, 

causando grandes prejuízos ambientais, como a poluição do solo, dos recursos 

hídricos e da atmosfera. 

 Óleos Lubrificantes: Os óleos são poluentes devido aos seus aditivos 

incorporados. Os piores impactos ambientais causados por esse resíduo são 

os acidentes envolvendo derramamento de petróleo e seus derivados nos 

recursos hídricos. O óleo pode causar intoxicação principalmente pela 

presença de compostos como o tolueno, o benzeno e o xileno, que são 

absorvidos pelos organismos provocando câncer e mutações, entre outros 

distúrbios. 

 Pneus: No Brasil, aproximadamente100 milhões de pneus usados estão 

espalhados em aterros sanitários, terrenos baldios, rios e lagos, segundo 

estimativa da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP (2006). 

Sua principal matéria-prima é a borracha vulcanizada, mais resistente que a 

borracha natural, não se degrada facilmente e, quando queimada a céu aberto, 

gera enormes quantidades de material particulado e gases tóxicos, 

contaminando o meio ambiente com carbono, enxofre e outros poluentes. 

Esses pneus abandonados não apresentam somente problema ambiental, mas 

também de saúde pública, se deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, 

os pneus acumulam água, formando ambientes propícios para a disseminação 

de doenças como a dengue e a febre amarela.  Devido a esses fatos, o 

descarte de pneus é hoje um problema ambiental grave ainda sem uma 

destinação realmente eficaz. 

 Embalagens de Agrotóxicos: Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos 

químicos usados na lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico 

como: inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, 

vermífugos. As embalagens de agrotóxicos são resíduos oriundos dessas 

atividades e possuem tóxicos que representam grandes riscos para a saúde 

humana e de contaminação do meio ambiente. Grande parte das embalagens 

possui destino final inadequado sendo descartadas em rios, queimadas a céu 

aberto, abandonadas nas lavouras, enterradas sem critério algum, inutilizando 

dessa forma áreas agricultáveis e contaminando lençóis freáticos, solo e ar. 
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Além disso, a reciclagem sem controle ou reutilização para o acondicionamento 

de água e alimentos também são considerados manuseios inadequados. 

 Radioativo: São resíduos provenientes das atividades nucleares, relacionadas 

com urânio, césios, tório, radônio, cobalto, entre outros, que devem ser 

manuseados de forma adequada utilizando equipamentos específicos e 

técnicos qualificados.  

2.2.4.6 Construção Civil/ Entulho 

Os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes provenientes de 

obras novas, reformas, reparos e demolições da atividade de construção civil, os 

resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., frequentemente chamados de entulhos de obras.  

De acordo com o CONAMA nº. 307/02, os resíduos da construção civil são 

classificados da seguinte forma: 

 Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: 

I - De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

II - De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, 

entre outros), argamassa e concreto; 

III - De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios, entre outros) produzidas nos 

canteiros de obras. 

 Classe B: são materiais recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

 Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação.  
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 Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais. 

2.2.4.7 Industrial 

São os resíduos gerados pelas atividades dos ramos industriais, tais como moveleira, 

metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia, entre outras. São resíduos 

muito variados que apresentam características diversificadas, podendo ser 

representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, 

madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas etc. Nesta categoria 

também, inclui a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. Esse tipo de 

resíduo necessita de um tratamento adequado e especial pelo seu potencial poluidor. 

Adota-se a NBR 10.004 da ABNT para classificar os resíduos industriais: Classe I 

(Perigosos), Classe II (Não perigosos), Classe II A (Não perigosos - não inertes) e 

Classe II B (Não perigosos - inertes). 

2.2.4.8 Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários 

São os resíduos gerados em terminais, como dentro dos navios, aviões e veículos de 

transporte. Os resíduos encontrados nos portos e aeroportos são devidos ao consumo 

realizado pelos passageiros, a periculosidade destes resíduos está diretamente ligada 

ao risco de transmissão de doenças. Essa transmissão também pode ser realizada 

através de cargas contaminadas (animais, carnes e plantas). 

2.2.4.9 Agrícola 

Originados das atividades agrícolas e da pecuária, formado basicamente por 

embalagens de adubos e defensivos agrícolas contaminadas com pesticidas e 

fertilizantes químicos, utilizados na agricultura. A falta de fiscalização e de penalidades 

mais rigorosas para o manuseio inadequado destes resíduos faz com que sejam 

misturados aos resíduos comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou 

o que é pior sejam queimados nas fazendas e sítios mais afastados, gerando gases 

tóxicos. O resíduo proveniente de pesticidas é considerado tóxico e necessita de um 

tratamento especial. 
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2.2.4.10 Funerário 

De acordo com a classificação do lixo quanto à origem, os resíduos funerários estão 

inseridos nos resíduos de serviços de saúde. Entretanto, de acordo com as 

orientações técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e 

congêneres, elaborado pela ANVISA, os estabelecimentos funerários e congêneres 

devem possuir uma sala ou área administrativa reservada para as atividades 

administrativas do estabelecimento; sala de recepção e espera para atendimento ao 

usuário; sala de velório; copa para o preparo, guarda e distribuição de refeições e 

lanches; instalações sanitárias separadas por sexo; sala adequada, com acesso 

restrito a funcionários do setor, para as atividades higienização, tamponamento, 

conservação de restos mortais, tanatopraxia; e uma área para preparo e esterilização 

de materiais. Ou seja, os resíduos gerados por este tipo de estabelecimento não são 

apenas resíduos derivados de atividades relacionadas ao atendimento à saúde 

humana e animal, mas também resíduos recicláveis (como papel, metal, plástico e 

vidro), restos alimentares não contaminados, resíduos sanitários, resíduos vegetais 

(como restos de flores de arranjos e coroas), resíduos de construção civil (derivados 

de urna cinerária, caixões e jazigos) e, no caso de cemitérios, resíduos derivados de 

poda, capina e varrição e uma quantidade, consideravelmente elevada, de restos de 

vela. 

Considerando que a vigilância sanitária municipal é uma das responsáveis pela 

fiscalização sanitária dos estabelecimentos funerários e congêneres, os resíduos 

funerários serão tratados separadamente. 

 

22..33  PPllaannoo  ddee  GGeerreenncciiaammeennttoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  RReessíídduuooss  SSóólliiddooss  ––  PPGGIIRRSS  

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos constitui-se em um 

documento que visa à administração dos resíduos por meio de um conjunto integrado 

de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que leva em 

consideração os aspectos referentes à sua geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, de forma a atender 

os requisitos ambientais e de saúde pública. Além da administração dos resíduos, o 

plano tem como objetivo minimizar a geração dos resíduos no município.   
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O PGIRS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de acordo com os critérios 

estabelecidos pelos órgãos de meio ambiente e sanitários federais, estaduais e 

municipais. Gerenciar os resíduos sólidos de forma adequada significa: 

 

 Manter o município limpo por um sistema de coleta seletiva e transporte 

adequado, tratando o resíduo sólido com tecnologias compatíveis com a 

realidade local; 

 Um conjunto interligado de todas as ações e operação do gerenciamento, 

influenciando umas as outras. Assim, uma coleta mal planejada encarece o 

transporte; um transporte mal dimensionado gera prejuízos e reclamações e 

prejudica o tratamento e a disposição final do resíduo; tratamento mal 

dimensionado não atinge os objetivos propostos, e disposições inadequadas 

causam sérios impactos ambientais; 

 Garantir o destino ambiental correto e seguro para o resíduo sólido; 

 Conceber o modelo de gerenciamento do município, levando em conta que a 

quantidade e a qualidade do resíduo gerada em uma dada localidade decorrem 

do tamanho da população e de suas características socioeconômicas e 

culturais, do grau de urbanização e dos hábitos de consumo vigentes; 

 Manter a conscientização da população para separar materiais recicláveis; 

 Catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativas e/ou 

associações, adequados a atender à coleta do material oferecido pela 

população e comercializá-lo junto às Fontes de beneficiamento. 

 

22..44  LLeeggiissllaaççããoo  ddee  RReeffeerrêênncciiaa  

No sentido de orientar a correta destinação dos diversos resíduos gerados pela 

atividade humana, se faz necessário a elaboração das mais diversas normas que 

possam alcançar todos os setores, iniciando-se pelo Município. A seguir são 

disponibilizadas as leis pertinentes ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos, iniciando-

se pelas legislações municipais, seguidas das normas de âmbito Estadual e Federal. 
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2.4.1 Legislação Municipal  

TABELA 3: LEIS MUNICIPAIS CONSIDERADAS NO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO 
LEI SÚMULA 

LEI MUNICIPAL 
3.154/2004 

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento de Arapongas, estabelece 
diretrizes para o planejamento do Município e dá outras providencias; 

LEI MUNICIPAL 
3.795/2010 

Altera as Leis ns. 3.589, 3.591 e 3.593, de 05 de janeiro de 2009 – 
PLANO DIRETOR, conforme alterações descritas nos artigos abaixo e 
dá outras providências.

LEI MUNICIPAL 
3.156/2004 

Descreve os parâmetros de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Arapongas e dá outras providências 

LEI MUNICIPAL 
3.231/2005 

Dispõe Sobre a Instituição da Política Municipal de Meio Ambiente de 
Arapongas, e dá outras providências. 

LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL  

Determina a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Meio 
Ambiente – SESUMA como órgão de coordenação, controle e execução 
da política ambiental municipal. 

PLANO DE 
GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Estabelece um plano para a adequada gestão dos resíduos sólidos 
urbanos no município de Arapongas nos próximos 25 anos. 
Encaminhado ao IAP, em fase de análise e aprovação. 

AGENDA 21 DE 
ARAPONGAS 

Guia de planejamento para políticas governamentais a serem 
desenvolvidas em diferentes setores na busca do desenvolvimento 
sustentável, principalmente em relação ao manejo dos recursos naturais, 
preservação da biodiversidade, relações econômicas e distribuição de 
riquezas entre os diversos segmentos sociais do município.  

Fonte: ARAPONGAS, 2012. 

 

2.4.2 Legislação Estadual 

TABELA 4: LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA – ÂMBITO ESTADUAL 
LEI SÚMULA 

CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO PARANÁ 

Na primeira linha de hierarquia das Leis, no âmbito Estadual, 
tem-se a Constituição do Estado do Paraná, que é o 
ordenamento básico do Estado, em consonância com os 
fundamentos, objetivos e princípios expressos na Constituição 
Federativa do Brasil.  
Fundamenta-se na Constituição Estadual a Organização dos 
Municípios, alcançando matéria da política urbana e políticas 
agrícola e agrária.  
A Constituição do Estado do Paraná dispõe que o Plano 
Diretor instrumento básico da política de desenvolvimento 
econômico e social e de expansão urbana, e deve ser 
aprovado pela Câmara Municipal (art. 152). Nos termos desse 
artigo, o plano diretor disporá sobre normas relativas ao 
desenvolvimento urbano; políticas de orientação da 
formulação de planos setoriais; critérios de parcelamento, uso 
e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas 
a moradias populares, com garantias de acesso aos locais de 
trabalho, serviço e lazer; proteção ambiental; ordenação de 
usos, atividades e funções de interesse zonal. 

LEI ESTADUAL 12.493, de 22 Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios 
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LEI SÚMULA 
de janeiro 1999. referentes à 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.  
Destaca-se nesta oportunidade, o artigo 12 onde se determina 
que as empresas produtoras e/ ou comercializadoras de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, em todo o território do 
estado do Paraná, são responsáveis pelo estabelecimento de 
mecanismos de coleta e recebimento e pela destinação das 
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e/ ou 
comercializados, bem como pelos produtos apreendidos pela 
ação fiscalizatória e pelos tornados impróprios para utilização, 
obedecidas às condições e critérios estabelecidos pelo 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

LEI ESTADUAL 13.039, de 11 
de janeiro de 2001. 

Dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas 
e das empresas de distribuição de medicamentos, dar 
destinação adequada a medicamentos com prazos de 
validade vencidos. 

DECRETO ESTADUAL 6.674, 
de 03 de dezembro de 2002. 

Aprova o Regulamento da Lei nº. 12.493, de 1999, que dispõe 
sobre princípios, procedimentos, normas e critérios referentes 
à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos 
no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e 
adota outras providências. 

LEI ESTADUAL 12.726/99 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, em 
conformidade com a Lei Federal 9.433/97(Política Nacional de 
Recursos Hídricos).  
Os municípios devem estar atentos aos princípios e diretrizes 
das políticas de Recursos Hídricos, sejam elas federais ou 
estaduais.  
Há um consenso de que os resíduos sólidos urbanos 
inadequadamente dispostos no Meio Ambiente afetam os 
recursos hídricos. As cidades, por exemplo, estão diretamente 
vinculadas a determinada bacia ou micro-bacia, tornando 
imprescindível o gestão dos resíduos sólidos urbanos gerados 
no sentido de proteger os recursos hídricos. Da mesma forma 
há que se olhar para a área rural do Município, onde são 
utilizados os agrotóxicos, cujo uso deve seguir normas 
federais e a disposição de suas embalagens ser feita com todo 
cuidado, não podendo ser lavadas nos rios das propriedades, 
e tampouco jogadas ou largadas a céu aberto, sujeitos a 
chuvas infiltrando-se nos lençóis freáticos e nascentes 
contaminando-as. 

LEI ESTADUAL 7.827/83 

Regulamenta a questão dos agrotóxicos e destino das 
respectivas embalagens, que devem ser observadas pelas 
autoridades municipais, particulares, proprietários rurais, 
enfim, todos envolvidos. 

DECRETO ESTADUAL 3.876, 
de 20 de setembro de 1984. 

O Estado do Paraná como responsável por grande parte da 
produção agrícola brasileira, regulamentou a situação dos 
agrotóxicos, e regulamenta através deste decreto que cabe à 
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LEI SÚMULA 
Secretaria de Estado da Agricultura a competência de 
fiscalizar, à Secretaria do Estado da Saúde e do Bem-Estar 
Social, dentre outras competências, realizarem amostragem 
dos alimentos para análise de resíduos e realizar estudos 
epidemiológicos para identificar problemas de saúde 
ocupacional na agricultura, e, por fim, à Secretaria de Estado 
do Interior realizar amostragem de ar, água e solo para 
identificação de resíduos de agrotóxicos e dar as normas para 
a destinação final de materiais que tenham apresentado 
resíduos contaminantes de agrotóxicos acima das tolerâncias 
permitidas, dentre outras competências. 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ: www.pr.gov.br, 2012. 

 

2.4.3 Legislação Federal 

TABELA 5: LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA – ÂMBITO FEDERAL 
LEI SÚMULA 

LEI FEDERAL 6.938, de 31 
de agosto de 1981 

Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no 
art. 225 da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA, cria o Conselho Superior do Meio Ambiente – 
CSMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. 

LEI FEDERAL 7.802, de 11 
de julho de 1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. 

DECRETO 4.074, de 04 de 
janeiro de 2002 

Regulamenta a Lei nº. 7.802, de 11 de julho de 1989, que 
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. 

LEI 9.973, de 29 de maio de 
2000 

Dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos 
agropecuários. Alterada pela Lei 11.076, de 30 de dezembro de 
2004. 

LEI FEDERAL 9605, de 12 
de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

DECRETO 875, de 19 de 
julho de 1993 

Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 
Depósito. 

LEI 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971 

Define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime 
jurídico das sociedades cooperativas. Incrementada pela Lei 
Complementar 130, de 17 de abril de 2009 e alterada pela Lei 
6.981, de 30 de março de 1982. 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de Arapongas - PR 

  

RELATÓRIO 01 – Diagnóstico da Situação Atual dos Serviços 

   
28   

 

LEI 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. Alterada pelas leis nos: 8.883, de 08 de junho de 1994; 
8.987, de 12 de fevereiro de 1995, esta dispondo sobre o 
regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previstos no art.l 175 da Constituição Federal; 9.854, 
de 27 de outubro de 1999;11.196, de 21 de novembro de 2005. 
Última alteração e atualização foram efetuadas pela Lei 12.349, 
de 15 de dezembro de 2010. 

LEI 11.107/2005 – de 06 de 
abril de 2005 

 

Dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a 
realização de objetivos de interesse comum e dá outras 
providências. 

Decreto 6.017/2007 – de 17 
de janeiro de 2007 

Regulamenta a Lei no 11.107, de 06 de abril de 2005, que 
dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos. 

LEI 11.445/2007 – de 05 de 
janeiro de 2007 

 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 8.036, de 
11 de maio de 1990; 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio 
de 1978; e dá outras providências. 

LEI 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004 

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública. 

DECRETO 5.977 de 1º de 
dezembro de 2006 

Regulamenta o art. 3°, caput e § 1°, da Lei no 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, que dispõe sobre a aplicação, às parcerias 
público-privadas, do art. 21 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e do art. 31 da Lei n° 9.074, de 07 de julho de 1995, 
para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações, a serem utilizados em modelagens de parcerias 
público-privadas no âmbito da administração pública federal, e 
dá outras providências. 

LEI Nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n° 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 7.404, de 23 
de dezembro de 2010 

Regulamenta a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa, e dá outras providências. 

Fonte: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Casa Civil, www.planalto.gov.br/ civil. Acesso 02 de maio de 2012. 

 

TABELA 6: LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA – RESOLUÇÕES, NORMAS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS DE 

REFERÊNCIA – ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL.  
ORIGEM NORMATIVO SÚMULA 

SEMA/ SESA 

Resolução Conjunta 
nº. 001/94 – 

SEMA/SESA, de 28 
de março de 1.994. 

Regulamenta a geração, o 
acondicionamento, o armazenamento, a 
coleta, o transporte, o tratamento e a 
destinação final dos resíduos sólidos 
visando ao controle da poluição, da 
contaminação e à minimização dos 
impactos ambientais no território do 
Estado do Paraná, regidos em estrito 
atendimento ao disposto na Lei nº. 
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ORIGEM NORMATIVO SÚMULA 
12.493, de 22 de janeiro de 1.999.  

SEMA/ SESA 
Resolução SEMA 
nº. 031, de 24 de 
agosto de 1.998. 

Estabelecem requisitos, critérios e 
procedimentos administrativos referentes 
ao licenciamento ambiental, autorizações 
ambientais, autorizações florestais e 
anuência prévia para desmembramento 
e parcelamento de gleba rural, a serem 
cumpridos no território do Estado do 
Paraná. 

CEMA 
Resolução CEMA 
nº. 006, de 02 de 

maio de 2001 

Dispõe sobre a importação e exportação 
de resíduos no território do Estado do 
Paraná 

SEMA/ SESA 

Resolução 
SEMA/PR nº. 027, 
de 05 de agosto de 

2003. 

Estabelece requisitos e condições 
técnicas para a implantação de 
cemitérios destinados ao sepultamento, 
no que tange à proteção e à preservação 
do ambiente, em particular do solo e das 
águas subterrâneas. 

SEMA/ SESA 
Resolução nº. 335, 

de 3 de abril de 
2003  

Dispõe sobre o licenciamento ambiental 
de cemitérios 

IAP – INSTITUTO 
AMBIENTAL DO PARANÁ 

IN: DIRAM 103.002 
-  

Estabelece os critérios, procedimentos, 
níveis de competência, aspectos 
técnicos e premissas para a concessão 
de Licenciamento Ambiental para 
Empreendimentos/Atividades de 
Gerenciamento (armazenamento, 
transporte, tratamento, e disposição 
final) de Resíduos Sólidos (industriais, 
de unidades e serviços de saúde e 
urbanos), bem como sistematiza o 
trâmite administrativo necessário. 

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO. 

Instrução Normativa 
nº. 23, de 31 de 
Agosto de 2005. 

Aprova as Definições e Normas Sobre as 
Especificações e as Garantias, as 
Tolerâncias, o Registro, a Embalagem e 
a Rotulagem dos Fertilizantes Orgânicos 
Simples, Mistos, Compostos, 
Organominerais e Biofertilizantes 
destinados à Agricultura. 

CONAMA 
Resolução nº. 

001/86, de 23 de 
janeiro de 1.986. 

Estabelece critérios básicos e as 
diretrizes gerais para uso e 
implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental como um dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente. 

CONAMA 
Resolução nº. 

05/93, de 05 de 
agosto de 1.993. 

Dispõe sobre os resíduos sólidos 
gerados em Portos, aeroportos, 
Terminais Ferroviários e Rodoviários e 
estabelecimentos prestadores de 
Serviços de Saúde. 

CONAMA 
Resolução nº. 

09/93, de 31 de 
agosto de 1.993. 

Recolhimento e destinação adequada de 
óleos lubrificantes. 
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ORIGEM NORMATIVO SÚMULA 

CONAMA 
Resolução nº. 

237/97, de 19 de 
dezembro de 1.997. 

Define procedimentos e critérios 
utilizados no licenciamento ambiental, de 
forma a efetivar a utilização do sistema 
de licenciamento como instrumento de 
gestão ambiental, instituído pela Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

CONAMA 
Resolução nº. 

257/99, de 30 de 
junho de 1.999. 

Dispõe sobre procedimentos especiais 
ou diferenciados para destinação 
adequada quando do descarte de pilhas 
e baterias usadas, para evitar impactos 
negativos ao meio ambiente. 

CONAMA 
Resolução nº. 

258/99, de 26 de 
agosto de 1.999. 

(alterada pela Resolução 301/02), dispõe 
da coleta e destinação final adequada 
aos pneus inservíveis; 

CONAMA 
Resolução nº. 

263/99, de 12 de 
novembro de 1.999. 

Inclui o inciso IV no Artigo 6º da 
Resolução CONAMA 257 de 30 de junho 
de 1999; 

CONAMA 
Resolução nº. 

264/99, de 26 de 
agosto de 1.999. 

Define procedimentos, critérios e 
aspectos técnicos específicos de 
licenciamento ambiental para o co-
processamento de resíduos em fornos 
rotativos de clínquer, para a fabricação 
de cimento. 

CONAMA 
Resolução nº. 

275/01, de 25 de 
abril de 2.001. 

Estabelece o código de cores para 
diferentes tipos de resíduos. 

CONAMA 
Resolução 283/01, 
de 12 de julho de 

2.001. 

Complementa os procedimentos do 
gerenciamento, estabelecendo as 
diretrizes para o tratamento e disposição 
dos resíduos de serviços de saúde.  

CONAMA 
Resolução nº. 

301/02, de 21 de 
março de 2002. 

Altera dispositivos da Resolução n. 258, 
de 26 de agosto de 1999, sobre 
pneumáticos.  

CONAMA 
Resolução nº. 

307/02, de 05 de 
julho de 2.002. 

Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 

CONAMA 
Resolução nº. 

308/02, de 21 de 
março de 2.002. 

Licenciamento Ambiental de sistemas de 
disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos gerados em municípios de 
pequeno porte. 

CONAMA 
Resolução nº. 

313/02, de 29 de 
outubro de 2.002. 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de 
Resíduos Sólidos Industriais. 

CONAMA 
Resolução nº. 

314/02, de 29 de 
outubro de 2.002. 

Dispõe sobre o registro de produtos 
destinados à remediação. 

CONAMA 
Resolução nº. 

316/02, de 29 de 
outubro de 2.002. 

Dispõe sobre procedimentos e critérios 
para o funcionamento de sistemas de 
tratamento térmico de resíduos. 

CONAMA 
Resolução nº. 

301/03, de 28 de 
Altera dispositivos da Resolução 
CONAMA 258, relativo a passivo 
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ORIGEM NORMATIVO SÚMULA 
Agosto de 2003. 

 
pneumático. 

CONAMA 
Resolução nº. 

330/03, de 25 de 
Abril de 2003.  

Institui a Câmara Técnica de Saúde, 
Saneamento, Ambiental e Gestão de 
Resíduos. 

CONAMA 
Resolução nº. 

334/03, de 3 de abril 
de 2003. 

Dispõe sobre os procedimentos de 
licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao 
recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos. 

CONAMA 

Resolução nº. 
358/05 – CONAMA, 

de 29 de Abril de 
2005. 

Dispõe sobre o tratamento e a 
destinação final dos resíduos dos 
serviços de saúde. 

ANVISA 

Resolução ANVISA 
RDC nº. 306 DE 07 

de dezembro de 
2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde 

ANVISA 

Resolução ANVISA 
RDC nº. 33, de 25 

de fevereiro de 
2003. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde.  

ANVISA 
Portaria ANVISA nº. 

802 de 08 de 
outubro de 1998. 

Institui o Sistema de Controle e 
Fiscalização em toda a cadeia dos 
produtos farmacêuticos. 

ANVISA 
Resolução - RDC 
nº. 342, de 13 de 

dezembro de 2002. 

Institui e aprova o Termo de Referência 
para a elaboração dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos a 
serem apresentados a ANVISA para 
análise e aprovação relativos à Gestão 
de resíduos sólidos em Portos, 
Aeroportos e Fronteiras. 

TRATADOS 
INTERNACIONAIS 

Protocolo de Kyoto, 
10 de dezembro de 

1997. 
 

TRATADOS 
INTERNACIONAIS 

Agenda 21 
Brasileira 

Tem por objetivo definir uma estratégia 
de desenvolvimento sustentável para o 
País a partir de um processo de 
articulação e parceria entre o governo e 
a sociedade. 

TRATADOS 
INTERNACIONAIS 

Carta da Terra.  

TRATADOS 
INTERNACIONAIS 

Agenda 21 Global. 
 

Estabelece diretrizes para a obtenção do 
desenvolvimento sustentável e para a 
proteção do meio ambiente. Os capítulos 
19, 20, 21 e 22 tratam especificamente 
de resíduos sólidos. 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

NBR 10.004 – 
Resíduos Sólidos 

Classificação 

ABNT - ASSOCIAÇÃO NBR 10.005 – Procedimento 
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ORIGEM NORMATIVO SÚMULA 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
Lixiviação de 

Resíduos 
ABNT - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS 

NBR 10.006 – 
Solubilização de 

Resíduos 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

NBR 10.007 – 
Amostragem de 

Resíduos 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

NBR 10.703 – 
Degradação do Solo

 
Terminologia 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

NBR 11.174/NB 
1.264. 

 Armazenamento de resíduos classe II – 
não inertes e III inertes 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

NBR 13.894 
 

Tratamento no solo (landfarming) – 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

NBR 11.175/NB 
1.265 

Incineração de resíduos sólidos 
perigosos. Padrões de desempenho – 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 12.235 

Procedimentos o armazenamento de 
Resíduos Sólidos Perigosos; 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 13.221 Transporte de resíduos 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 13.968 

Embalagem rígida vazia de agrotóxico 
Procedimento de lavagem 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 14.719 

Embalagem rígida vazia de agrotóxico – 
Destinação Final da Embalagem lavada 
– Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NB 1.183 

Armazenamento de resíduos sólidos 
perigosos. 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 14.283 

Resíduos em solos - Determinação da 
biodegradação pelo método 
respirométrico – Procedimento; 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 8.843 

Tratamento do resíduo em aeroportos – 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 8.418/NB 842 

Apresentação de projetos de aterros de 
resíduos industriais perigosos – 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 8.419/NB 843 

Apresentação de projetos de aterros 
sanitários de resíduos sólidos urbanos – 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 8.849 

Apresentação de projetos de aterros 
controlados de resíduos sólidos urbanos 
– Procedimento 
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ORIGEM NORMATIVO SÚMULA 
ABNT - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS 

NBR 10.157 
Aterros de resíduos perigosos – Critérios 
para projeto, construção e operação – 
Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 13.896 

Aterros de resíduos não perigosos – 
Critérios para projeto, implantação e 
operação – Procedimento.  

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 13.895 

Construção de poços de monitoramento 
e amostragem – Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 12.807 

Resíduos de serviços de saúde – 
Terminologia 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 12.808 

Resíduos de serviços de saúde – 
Classificação 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 12.809 

Manuseio de resíduos de serviços de 
saúde – Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 12.810 

Coleta de resíduos de serviços de saúde 
– Procedimento 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 9.190 

Classificação de sacos plásticos para 
acondicionamento do lixo 

ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 
NBR 9.191 

Especificação de sacos plásticos para 
acondicionamento de lixo 

Fonte: www.resol.com.br/legislações, 2012. 
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333   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   

33..11  CCoonntteexxttuuaalliizzaaççããoo  RReeggiioonnaall  

3.1.1 Histórico 

Segundo Ferreira (1954), o nome Arapongas é originado do Tupi ara (pássaro) e 

ponga (que soa) e faz menção a um pássaro conhecido vulgarmente hoje como 

ferreiro. O município surgiu a partir do projeto denominado Cidade de Arapongas, 

idealizado pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Portanto, seu crescimento 

ocorreu com planejamento previamente elaborado. 

Diretor e também prefeito municipal de Londrina, Willian Davis foi o fundador de 

Arapongas, sendo que a família francesa Cellot foi a primeira a adquirir terrenos 

urbanos em 1935, estabelecendo comércio no mesmo ano, iniciando um constante e 

próspero crescimento, também impulsionado pela estação ferroviária (Figura 1). 

Surgiram também as Colônias Esperança e Orle abrigando imigrantes japoneses e 

eslavos. 

Até o ano de 1943, o território araponguense pertencia ao de Londrina, e quando foi 

criado o município de Rolândia, passou a esta jurisdição, sendo elevado à categoria 

de Distrito Administrativo. Em 1947, foi criado o município em desmembramento com 

Rolândia através da Lei Estadual nº 02. A seguir na Figura 2, uma vista geral de 

Arapongas no ano de 1950. 

 

  

FIGURA 1: INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO 

FERROVIÁRIA, 1941. 
Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br 

FIGURA 2: VISTA DO MUNICÍPIO EM 1950. 
Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br 
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3.1.2 Localização 

O município de Arapongas Mapa 1 localiza-se na porção norte do território 

paranaense, a uma altitude média de 730 metros acima do nível do mar. Suas 

coordenadas geográficas são: Latitude 23º 25’ sul e Longitude 51º 26’ oeste de 

Greenwich. Faz limite com os municípios de Rolândia (norte), Sabáudia (noroeste), 

Apucarana (sul) e Londrina (leste).  

A  Figura 3 a seguir, ilustra Arapongas e os municípios que fazem divisa. 

 

 

FIGURA 3: LOCALIZAÇÃO MUNICIPAL  
Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas, 2007 
 

A extensão territorial municipal total é de aproximadamente 381 km² (IBGE), o que 

representa 0,19% do território paranaense, com origem a partir do desmembramento 

do município de Rolândia, em novembro de 1947. 

A Figura 4 e a Figura 5 ilustram Arapongas, respectivamente a sede urbana e a área 

rural. 
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FIGURA 4: VISTA GERAL DA SEDE URBANA DE 

ARAPONGAS 
Fonte: PMA, 2012. 

FIGURA 5: VISTA DA ÁREA RURAL DE 

ARAPONGAS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 

 

A Figura 6 abaixo demonstra uma vista aérea da área urbana do município. 

 

FIGURA 6: VISTA AÉREA DA SEDE URBANA DE ARAPONGAS. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2012. 
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3.1.3 Acessibilidade 

Os acessos ao município de Arapongas ocorrem através de articulada malha 

rodoviária, que promovem interligação com as principais localidades paranaenses 

(Figura 7). As principais rodovias são: 

-BR-369: A rodovia federal intercepta o município no sentido norte-sul, 

passando pela sede urbana, principal ligação entre Arapongas e os municípios de 

Apucarana (22 km), Londrina (36 km), Cambé (25 km), Rolândia (15 km) e Curitiba 

que dista em 472 km do município através da BR-376; 

-PR-444: A rodovia estadual interliga os municípios de Mandaguari e 

Arapongas em entroncamento com a BR-369; 

-PR-218: Responsável pela acessibilidade com os municípios a noroeste de 

Arapongas (Sabáudia e Astorga) até o entroncamento com a BR-369. 

 

FIGURA 7: SISTEMA VIÁRIO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 
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Além dos acessos rodoviários, o município é provido de transporte ferroviário, através 

da América Latina Logística (ALL) conectando-se com Maringá e Londrina, e a partir 

de então, com o restante da malha rodoferroviária brasileira. 

 

3.1.4 Uso e ocupação do Solo 

O processo de ocupação de Arapongas teve início em 1940 com o surgimento dos 

primeiros parcelamentos, com destaque para a Vila Conceição. Na década seguinte 

ocorrem novas expansões em especial junto à porção oeste da ferrovia. Em 1960 o 

núcleo urbano expande-se para a porção leste, pelo eixo indutor da estrada de ferro e 

rodovia BR-369. Outras pequenas expansões foram evidenciadas ao sul e norte do 

sítio urbano, próximas ao núcleo inicial e nesse período surge também o núcleo 

urbano de Aricanduva, distante 7,3 km do centro da cidade, pela rodovia BR-369, 

sentido Apucarana (ARAPONGAS, 2008). 

Os acessos rodoviários demonstraram forte influência sobre o direcionamento do 

crescimento urbano, em especial a rodovia BR-369, onde, a partir da década de 1970, 

tem lugar o assentamento de atividades industriais, comerciais / prestadoras de 

serviço de médio e grande porte e no decorrer dos anos repercutiu fortemente na 

produção imobiliária, conforme demonstra a Figura 8. 
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FIGURA 8: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DE ARAPONGAS 
FONTE: ARAPONGAS, 2008 

 

A ocupação espacial do núcleo urbano central de Arapongas caracteriza-se pela 

ortogonalidade na disposição das vias resultantes da disposição de 140 quadras 

residenciais (100m x 115m), com 20 lotes cada uma, além de uma quadra destinada à 

praça central. O núcleo central tem como destaque o centro cívico, a catedral e a 

praça central. O padrão de ocupação é adensado, quase inexistindo vazios urbanos. O 

espaço edificado é caracterizado pela edificação horizontal (em alguns pontos com 

expressões arquitetônicas significativas) e algumas edificações verticais dispersas 

(ARAPONGAS, 2008).  
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À medida que se afasta do núcleo central o desenho urbano se apresenta disforme e 

em alguns locais há descontinuidade viária e fragmentação dos espaços urbanos com 

perdas de hierarquização. 

Na década de 1980, surgiram ocupações dispersas no território urbano configurando 

os conjuntos habitacionais e novos loteamentos isolados da malha urbanizada, como 

os conjuntos Tropical, Flamingos (este tem as maiores densidades urbanas, acima de 

100 hab/ha), Palmares, entre outros, contribuindo para o aparecimento de diversos 

vazios urbanos e núcleos de ocupação isolados (região dos conjuntos Flamingos / 

Condor, Tropical e Padre Bernardo Merckel / Palmares). Entretanto, atualmente a 

existência desses vazios urbanos já não mais se configura como um grave problema 

urbano da cidade, apesar da existência de lotes vazios em todas as porções do 

território urbano, especialmente nas porções mais periféricas (ARAPONGAS, 2008). 

O comércio varejista e prestador de serviços encontram-se no núcleo central, ao longo 

da Avenida Arapongas e também na Rua Rouxinol até as ruas Gaturamo e Tangará, 

estendendo-se pelo triângulo correspondente às ruas Flamingos, Guaratinga e 

Drongo. Outras atividades prestadoras de serviços e comerciais, atacadistas, 

varejistas e institucionais são encontradas ao longo das vias: Avenida Siriema e 

Avenida Gaturamo e nas ruas Acantiso, Iratuá, Rouxinol, Tingaçu, Tangará e Águia. 

Na Avenida Gaturamo destaca-se o campus universitário da UNOPAR e o hospital 

regional João Freitas, ambos pólos geradores de tráfego. 

Já as indústrias, comércio e estabelecimentos prestadores de serviço de médio e 

grande porte situam-se ao longo da Avenida Maracanã (trecho urbano da rodovia BR-

369)/ferrovia e às margens do contorno rodoviário – PR-444. A tipologia industrial é 

assegurando em parques industriais, quais sejam: 

 Parque Industrial I, localizado na Avenida Maracanã;  

 Parque Industrial II, localizado na Rua Guaratinga e Jurutau; 

 Parque Industrial III, localizado na Rua Saracuraçu, Sovi e Rouxinol; 

 Parque Industrial IV, localizado na Rua Rouxinol e Andorinha do Rio; 

 Parque Industrial V, localizado na PR-444 – Word Glass; 

 Parque Industrial VI, localizado Corol e Azulbrás na PR-444; 

 Parque Industrial VII, localizado na Rua Bentererê do Peito Cinza; 

 Parque Industrial VIII, localizado no Parque das Oficinas na Rua Tangará; 

 Parque Industrial IX, localizado no Expoara, Rua Guaratinga; 
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 Parque Industrial X, localizado no Sheiko Furushio Sawada, na Marginal Leste; 

 Parque Industrial XI, localizado na Rua Rouxinol – Alto da Boa Vista; 

 Parque Industrial XII, localizado no Jardim Mônaco – PR-444; 

 Parque Industrial XIII, localizado na PR-218 – Paranatruz. 

 

Ainda, Arapongas conta com o Parque Moveleiro, em que os empreendimentos do 

setor moveleiro estão instalados em vários Parques industriais citados acima, sendo 

que a maioria concentra-se no Parque Industrial II. O quadro a seguir aponta a relação 

de indústrias moveleiras e sua localização no município de Arapongas. 

 

INDÚSTRIA LOCALIZAÇÃO 

Ametista Estofados  Guaratinga, 505                           

Araflex Ind. Com. Estofados Ltda.           Rua Irataua, 2423                         

Aramoveis Ind. Reun. Moveis Estofados  Gaturamo Bandeira, 145 - Parque Industrial 

Artefamol Ind Com. de Artf. e Moveis      Rua juriti, 126 - Portão 19  

Bonin e Bandeira Ltda.                    Rua Juriti, 126 - Portão 41/42  

Bortolloti Ind. Com. Moveis Ltda.           Rua Saracuraçu, 377 - Parque Industrial III           

Brink Industria e Comércio de Móveis     Rua Sovi, 146 - Km 188                

Caemmun Ind. Com. Moveis Ltda.             Rua Juriti Vermelha, 279 - Parque Industrial. V  

Colibri Ind. Com. Moveis Ltda.              Rouxinol, 5530 - Parque Industrial XI             

Conforflex Móveis e Estofados Ltda.       Juriti Vermelha, 307 - Parque Industrial 

Creativittá Ind. Comércio de Móveis       Rua Andorinha do Rio, 1130 - Parque Industrial 

D Monegatto Essencial Mobiliário Ltda. 
Benterere do Peito Cinza, 410 - Parque 
Industrial 

D.J. Industria e  Comercio de  Moveis    Juriti vermelha, 210 - Parque Industrial V        

Demobile Ind. Moveis Ltda.                 Jurutau, 1350 - Parque Industrial II                  

Estoara Ind. Com. Estofados Ltda.           Rua Anambe de Calda Curta, 155            

Fiasini Ind. Com. Moveis Ltda.              Jurutau nº 2777 - Parque Industrial 

Frazotto Ind. Moveis Ltda.                 Jurutau, 2430 - Parque Industrial II 

Gaiguer e Tudino Ltda.                    Rua Gaviaozinho, 68 - Parque Industrial II 

Incorplac Ind. Com. Moveis Ltda.            Jurutau, 3150 - Parque Industrial III 

Ind Com Moveis Lachi Ltda.                Rua Guaratinga, 731 - Parque Industrial II 

Irmaos Tudino Ltda.                       Rua Alcatraz, 70 - Vila Industrial       

Irmol Indústria Reunidas de  Moveis     Rua Guaratinga, 1633 - Parque Industrial 

Kaa Brasil Ind. Com. Moveis Ltda.           Irataua Grande, 30 - Jardim D Martinha          

Kits Paraná Ind. Com. Moveis Ltda.          Av Maracana, 4184                         
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INDÚSTRIA LOCALIZAÇÃO 

L Marquini e Cia Ltda.                    Av Maracanã, 4630 - Parque Industrial 

Linea Brasil Ind Com. Moveis Ltda.         Jurutau, 1750 - Parque Industrial II                 

Luiz Gaigner e Cia Ltda. - EPP            Rouxinol, 4785 - Parque Industrial IV                 

Madeireira Serrana Ltda.                 Jandaia, 234 - Vila Édio                    

Madetec Moveis Ltda.                      Rouxinol, 5205                            

Matrix Ind. Com. Moveis Ltda.               Av Maracana, 5000 A                        

Me Goncalves Ind. Moveis Ltda. (Filial) Av. Maracana, 4800                       

Mempra Ind. Moveis Ltda.                  Rod. Pr 218 Km 1 - Cx Postal 132           

Molufan Ind. Com. Estofados Ltda.           Tangara, 2100                            

Moval Moveis Arapongas Ltda.              Av. Maracana, 3815 - Parque Industrial I       

Moveis Belo Ind. Com. Ltda.                 Av Maracana, 407 - Vila Industrial            

Moveis Gorriao Ind. Com. Ltda.              Jurutau, 1590 - Jardim Bandeirantes             

Moveis Rhema Ind. e Com. Ltda.              Rua Sovi, 146 - Parque Industrial 

Moveispar Ind. Com. Moveis Ltda.            Francisco Antonio Consolaro, 12 

Movelim Ind. Moveleira Ltda.               Rod Pr 444 Km 03 - (perto Malaquias II) 

Multiflex Ind. Com. Moveis Ltda.            Andorinha do Rio, 340 Parque Industrial III 

Nicioli Ind. Com. Moveis Ltda.              Guaratinga, 1203                          

Paludetto e Cia Ltda.                     Tinguacu Parda, 90 Parque Industrial Araucária   

Phoenix Ind. e Com. Moveis e Estofados Rua Rouxinol, 3987                        

Poquema Ind. Com. Moveis Ltda.              Jurutau, 1400                             

Qmovi Ind. Moveleira Ltda.                 Jurutau, 2100                             

Romer Industria e Comercio de Móveis     Rua Juriti, 126 - Portão 12-D 

Simbal Soc. Ind. Moveis Banrom Ltda.       Av. Maracana, 5472                       
Somopar Soc Moveleira Paranaense 
Ltda. 

Jurutau, 1749                            

Stile Moveis Ltda.                        Rua Rouxinol, 4321                     

Suport International Trading Ltda.       Rua Beija-flor, 511 - Sala 1102  

Tecnoplac Industria de Móveis Ltda.       Rua Jurutau, 2530 - Parque Industrial II 

V.C. Frezarin & Cia Ltda. Rua Caboclinho do Peito Castanho, 85 

VL Munhoz e Cia Ltda.                     Guaratinga, 1835                          

Waldir Proniewicz & Cia Ltda.             Rua Tricodomo 238 - Vila Edio          

Rocaza Moveis S/A                        Rod Br 369 Km 180 - Parque Industrial IV  

Almeida & Gongora Ltda.                   Rod. Pr 444 s/n     

Douglas Koglin  Rua Quetzal, 979 - Vila Sampaio          

Claudia Cardoso da Silva - Madeiras      Guaratinga, 2655 - Jardim Bandeirantes 

Jean Carlos Bertramelli                  Rua Cardeal do Bico Amarelo, 29     
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INDÚSTRIA LOCALIZAÇÃO 

Industria e Comercio de Moveis           Rua Alcatraz, 68 - Portão 12  

Aconchego Ind. e Com. Moveis Ltda.         Rua Guaratinga nº 145 - Parque Industrial 

Agarra Ind. Com. Artefatos Madeira Ltda. Eurilemos, 28 Centro                      

Tecnofoil  Rod.  Pr 444 s/n Km 3.5  
Aluminix Ind. e Com. de Acessórios 
Moveis  

Rua Cisne Branco, 400 - Jardim Cultura        

Amfer Indústria de Moveis Ltda.           Rua Saira Militar, 1119 - Parque Industrial 

Anfora Ind. Com. de Moveis Ltda.            Jurutau, 2045 – Parque Industrial II           

Araclass - Indústria Moveleira Ltda. ME  Rodovia Pr 218 Km 03 S/N                 

Araplac Ind. Com. Moveis Ltda.              Av  Maracana, 5094 - Parque Industrial 

Araplac Ind. Com. Moveis Ltda. - Filial II  Br 369 Km 180 - Parque Industrial 

Kohara e Cia Ltda.                        Jurutau, 1375                             

Ari Jose dos Santos                      Rua Jacupemba, 507- Fundos p/ rua            

J Aires Goncalves e Cia Ltda.             Av Maracana 2448 - Vila Bernardes          

Guadagnini & Guadagnini Ltda.            Rua Concriz, 30 - Vila Industrial         

B Lusa Estofados Ltda.                    Guaratinga, 549 - Parque Industrial II          

Roberto de Paula & Cia Ltda.              Av Marcanã, 1314 - Vila Industrial           

Belimoveis Ind. Com. Moveis Ltda.           Tangara, 1132 - Jardim Petropolis           

Bellinea Ind. Com. Moveis Ltda.             Rua Cambacica, 1020 - Jardim Bandeirantes   

Bigflex Estofados Ltda.                   Av Maracana, 5050 - Parque Industrial I 

Bottigelli e Lazaro Ltda.                 Juriti, 126 - Portão 20 - Complexo IBC     

Brasiflex Ind. Com. Moveis Ltda.            Rua Coruja Preta nº 50             

Brasipar Indústria de Moveis Ltda.        Rua Jurutau, 1825 - Parque Industrial II 

Brink Ind. Com. Moveis Ltda.                Rua Sovi, 146 - Saida p/ Apucarana          

Bruno Sanches do Prado                   Rod Pr 218 Km 01 - Fundos Mempra           

Calizotti Ind. Com. Moveis Ltda.            Guaratinga 225 - Jardim Bandeirantes 

Jurutau Ind. Componentes Moveis Ltda.     Rod Br 444 Km 5 Bloco 3 - Jardim Petropolis    

Cheville Ind. Com. Artef. Madeira Ltda.      R. Benterere de Peito Cinza, 415 

Clas Mobile Ind. Com Moveis Ltda.          Fruxu Serrano, 671 - Parque Industrial VI  

Noble Ind. Moveis Ltda.                    Fruxu Serrano, 661 - Alto da Boa Vista    
Fáb. Espumas Colchões Norte 
Paranaense    

Guaratinga, 1045                         

Bertuga Ind. e Com. de Estofados Ltda.   Chupim do Brejo, 800 – Parque Industrial II 

Crisval Moveis Estofados Ltda.            R Arapaçu Bico Reto, 125 – Parque Oficinas 

Vechiatto  Ind. e Com. de Art. de Madeira  Rua Biguatinga, 90 - Jardim Primavera    

Decmol Moveis Ltda.                       Rua Cambacica, 906 Jardim Bandeirantes      

Demobile - Indústria de Moveis Ltda.      Rua Jurutau, 1350                         
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INDÚSTRIA LOCALIZAÇÃO 

Demobile Indústria de Moveis Ltda.       Rua Juriti, 126-Portão 17- IBC           

Biacio Moveis e Acessórios Ltda.          Av Maracanã, 1604                      

EM - Indústria e Comercio de Madeira     Rua Pavãozinho do Pará, 1763 

Emporio das Cadeiras Ind. e Com. Ltda.     Rua Jurutau, 1595 - Jardim Bandeirantes       

Fáb. de Esquadrias União Ltda.             Rua Juriti, 1298 - Vila Industrial          

Ivanir Ricobom                           Rua tangara, 1253 - Vila Triangulo         

Estofados Levinski Ind. e Comercio Ltda.  Rua Rouxinol, 3608 – Conj. Padre Bernardo    

Luci Neide de Souza Maciel               Anambé de Cauda Curta, 125                

Estofaria Salotte Ltda.                   Rod Pr 218 Km 03, Jardim Universitário  

G2 Ind. Com. Moveis Ltda.                   Rua Guaratinga nº 305  

Faber-Indústria e Comercio de Moveis     Rod Pr 444 -S/N Km 07  

Finalle Ind e Com. de Madeiras Ltda.       Av Maracana, 6770 Parque Industrial 

Flexmadeiras  Rua Tangara, 1700 - Jardim Petropolis         

G A do Brasil Industria de Moveis Ltda.   Rua Rouxinol, 4785-B Parque Industrial IV    

N Sampaio Morandi & Cia Ltda.             Av Maracana, 5760                         

Grappa Ind. e Com. de Moveis Ltda.          Rua Juriti, 126 - Portão 61/63  

Hb Prestação de Serviços Ltda.            Rua Saracuaçu, 377       

De Paula Terceirização Ltda.             Rua Sovi, 367 – Parque Industrial 

Idearty Movelaria Ltda.                   Rua Sabia-Poca, 280 – Jardim Caravele         

Incoflex Ind. Com. Moveis Ltda.             Rod pr 444 Km 07 S/N – Jardim Petropolis 

N. S. G. Indústria e Comercio de Moveis  Av.Maracana, 4684                         

Kits Parana Ind. Com. Moveis Ltda.  Irataua, 1826 A                           

Brimadeiras Ind. Com. Madeiras Ltda.       Av Maracana, 1275                         

Arruda e Arruda Estofados Ltda. - Filial  Rua Pinta-Roxo, 163 - Vila Cascata       

Arruda & Arruda Estofados Ltda. - Filial  Av Siriema, 588 - Vila Araponguinha      

Dalila Cavalieri Vieira - Arapongas      Rua Jaçana, 252  

Clovis Kendi Furukawa Vidros             Rodovia Pr 444 Km 08                     

Karisma Indústria Comercio de Moveis     Rua Juriti Vermelha 20 – Parque Industrial 

Kit´s Paraná-Ind. Comércio de Móveis      Rua Guaratinga, 3015-A  

Lc Vicentini & Cia Ltda.                  Rua Andorinha-Colar-Negro nº 75  

Leoma S/A Indústria e Comercio - Filial  Guaratinga, 1375 - Jardim Bandeirantes   

Linea Brasil Ind. e Com. Moveis Ltda.       Jurutau, 1500                             

Lusiara Indústria de Moveis Ltda.        Guaratinga, 547        

Madeireira Caraminam Ltda.                R Fruxu Serrano, 981                      

Madeireira R. Chaves Ltda.                 Juriti, 1644                              

Luiz Chigueiro Azuma e Cia Ltda.          Rua Arapacu do Bico Preto, 105  
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INDÚSTRIA LOCALIZAÇÃO 

Madetec Moveis Ltda. - Filial             Rua Rouxinol, 5070 – Parque Industrial IV     

Kajoma Movelaria Ltda.                    Br 369 Km 181 s/n  Parque Industrial II             

Majoka Moveis e Estofados Ltda.           Rua Jurutau nº 2647 Jardim Bandeirantes   

Marques e Bozina Ltda. ME                 Guaratinga, 675 - Parque Industrial 

Valdeir Jose Pereira ME                  Av Maracana nº865 Vila Industrial        

Matrix Ind. de Bicamas Ltda.               Rua Irataua, 2229                         

Carnavalle & Carnavalle Ltda.             Rua Turaco, 39 Vila Bernardes             

Moda Sala  Rouxinol, 5200 – Parque Industrial 

Modocasa Ind. Moveleira Ltda.              Rod Pr 444 Km 08                         

Modoval  Jurutau, 1285 - Parque Industrial II      

BR da Silva e Cia Ltda.                   Benterere do Peito Cinza, 15  

Artebras Ind. de Moveis Ltda.              Rua Jurutau, 3100 - Parque Industrial II       

D´Olivo Indústria e Comercio de Moveis Av Maracana, 5662 - Vila Araponguinha    

Me Gonçalves Ind. Moveis Filial 2         Juriti, 126 - Porta 36/37/38 - IBC          

Ind Com. Moveis Name Ltda.                 Rua Guaratinga, nº 317 Parque Industrial II   

Movepel Ind. Com. Moveis Ltda.            Rua Guaratinga nº 675 Parque Industrial II  

M. R. Lopes Ind. e Com. de Moveis        Rua Sovi, 536 - Parque Industrial III                

Canaa Ind. Moveleira Ltda.                 Pr 444 Km 07 s/n -  Saida para Mandaguari  

N.B. Furlan e Cia Ltda.                   Rua Pintagol 54 - Jardim Primavera       

Niroflex Import Export Ltda. - Matriz   Rua Guaratinga - Nº 1335         

Nsa Movelaria Ltda. ME                    Rua Guaratinga 3135 – Parque Industrial l  

Omega Movelaria Ltda.                     Estrada do Ema, 60 - Gleba Bandeirantes   

Originali  Rod Pr 444 - s/n - Km 07        

Pinoquio  Av Maracana, 6830 – Parque Industrial 

Poliman Ind. Com. Moveis Ltda.              Rod Pr 444 Km 5                          

Nelson Poliseli e Filhos Ltda.            Jurutau, 1470 - Parque Industrial II         

Premiatta Ind. Com. Moveis Ltda.            Rua Juriti nº 126 - Portão 15              

Prime Estofados Ltda.                    Rua Maguari, 173                          

Antonio Jonas Galvão e Cia Ltda.          Rouxinol, 5578 - Parque Industrial XII               

Raj Ind. Com. Artef. Madeira                Anu Branco  153 - Jardim Portal das Flores 

J C Grossl Correia                       Rua Pica Pau Velho 92 Vila Industrial 

Marconi e Mario Ltda.                     Rua Jurutau, 1395 - Parque Industrial II 

Ritchelly Ind. e Com. de Cortinas Ltda. Jurutau, 1545                             

Peter Alexandri Golfetti e Cia Ltda.  Fruxu Serrano, 221 - Jardim Alto da Boa  

Sanco Vich Moveis Planejados Ltda.        Rua Batuquira, 309 - Vila Bernardes       

Senty Cadeiras e Decorações Ltda.         Rod Pr 444, 60 - Est. Ema  
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INDÚSTRIA LOCALIZAÇÃO 

Serraria Gaturamo Ltda.                   Gaturamo, 121                             

Serraria J Herman Ltda.                   Br-369 Km 01  Chácara São Luis  

Marcia Regiane Chianfa Yida e Cia Ltda. Rouxinol, 3987 FDS - Parque Industrial 

SMP Rumol Indústria de Moveis Ltda.       Jurutau, 2786                             
Somopar Soc. Moveleira Paranaense 
Ltda. 

Guaratinga, 2135                          

Valentin Antonio Girotto                 Av Maracana, 2654                         

Getulio Guadagnini Homem & Cia Ltda.     Rua Concris, 30 Vila Industrial 

Tok de Classe Decoração Ltda.             Rua Jurutau, 1345 - Barracão 

Unimoveis Ind. Moveis Ltda.                Rua Guaratinga - nº 1463  

Luzzi  Rua Fluxu Serrano, 717  

Valkin- Industria e Comércio de Móveis   Rua Juriti, 987 - Vila Industrial        

Joao Barsotti Moveis                     Pavãozinho do Pará, 1697 – Parque Industrial II   

Vamol Ind. Com. Moveis Ltda.                Rod Pr444 Km 08                          

Indústria de Estofados Grevilhandia      Rua Chopim do Brejo - nº 127  

Vincere - Indústria Moveleira Ltda.       Rua Benterere do Peito Cinza, 415   

Word Glass Ind. Com. Vidros Ltda.           Ariranha da Copa, 480 - Parque Industrial 

Ianel e Segantini Ltda.                   Tucano do Bico Verde, 67 - Parque Industrial V    

QUADRO 1: RELAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MOVELEIRAS E SUA LOCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

- PR 
Fonte: SIMA, 2012 
 

Conforme apontado em ARAPONGAS (2008) os parques industriais têm boa 

localização em relação aos acessos rodoviários e relevo. Porém, dada a posição do 

restante das áreas ocupadas por uso residencial, cuidados especiais devem ser 

tomados quanto à direção dos ventos dominantes que em Arapongas são 

predominantes no sentido leste-oeste e nordeste-sudoeste.  

Ainda ARAPONGAS (2008) estabelece que precauções devem ser tomadas visto que, 

exceção à região hidrográfica (RH-II) do rio Bandeirantes do Norte todas as demais 

regiões hidrográficas do município são bacias de corpos hídricos de abastecimento de 

água potável de Arapongas e de outros municípios. Destaca-se a bacia do Ribeirão 

dos Apertados, que se constitui no manancial de abastecimento de água do município 

de Arapongas (RH-IV). 
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FIGURA 9: USO DO SOLO DE ARAPONGAS E LOCALIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS E SERVIÇOS 
Fonte: ARAPONGAS, 2008 
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Através da Lei Municipal nº. 3.589, de 05 de janeiro de 2009, institui-se o zoneamento 

de uso e ocupação de propriedades urbanas e rurais do Município de Arapongas e dá 

outras providências.  

Por esta lei, definem-se as mais variadas atividades que poderão ser exercidas no 

Município, as condições e os parâmetros para esses exercícios, bem como se 

determinam as possibilidades de ocupação ou não das áreas urbanas e rurais, a partir 

da divisão e subdivisão do território de Arapongas em zonas. 

3.1.4.1 Zoneamento Vigente 

O zoneamento pode ser entendido como o mecanismo de planejamento urbano que 

visa caracterizar formas de uso e ocupação do solo, estabelecendo zonas com 

funções específicas, de modo a orientar os investimentos e disciplinar as atividades. 

O município de Arapongas tem o zoneamento de uso e ocupação de propriedades 

urbanas e rurais disciplinado pela Lei Municipal Nº 3.589, de 05 de janeiro de 2009. 

Em seu artigo 10 estabelece as zonas urbanas e em seu artigo 51 as zonas rurais, 

subdivididas conforme o Quadro 2 e Quadro 3, respectivamente. 

 

Zonas Subdivisão das zonas 
Zonas residenciais 
 

ZRE1: Zona Residencial 1  
ZRE2: Zona Residencial 2 de interesse social 
ZRE3: Zona Residencial 3  

Zona Residencial de Chácaras ZRCH 
Zonas de urbanização específica 
 

ZUE 

Zonas comerciais e de serviços 
 

ZCS1 
ZCS2 
ZCS3 

Zonas industriais 
 

ZIN1 - Zona de Indústrias não poluitivas 
ZIN2 - Zona de Indústrias potencialmente poluitivas 

Zonas de preservação permanente 
 

ZPP1 – Parque dos Pássaros; 
ZPP2 – Parque das Nações; 
ZPP3 – Parque Pioneiros Wielewick. 

Zonas especiais 
 

ZE1 – Paço Municipal e Igreja Matriz; 
ZE2 – Sec. Municipais e Gin. de Esportes Luiz 
Augusto Zin; 
ZE3 – Cemitério Municipal; 
ZE4 – Centro Social Urbano; 
ZE5 – Terminal Ferroviário; 
ZE6 – Terminal Rodoviário; 
ZE7 – Terminal Urbano; 
ZE8 – Estádio Municipal; 
ZE9 – Parque de Exposições EXPOARA; 
ZE10 – SESI; 
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ZE11 – Campus da UNOPAR; 
ZE12 – C.A.I.C. 
ZE13 – Aterro Sanitário 
ZE14 – Parque dos Pássaros 
ZE 15 – Parque das Nações. 

QUADRO 2: ZONEAMENTO URBANO 
Fonte: Lei Municipal nº 3.589/09 
  

Zonas Subdivisão das zonas 
Área rural da bacia do rio 
Pirapó  

Zona rural de exploração econômica da bacia do rio Pirapó 
Zona rural de interesse urbano da bacia do rio Pirapó 

Área rural da bacia do ribeirão 
dos Apertados  

Zona rural de exploração econômica da bacia do ribeirão dos 
Apertados 
Zona rural de interesse urbano da bacia do ribeirão dos 
Apertados 

Área rural da bacia do Ribeirão 
Três Bocas  

Zona rural de exploração econômica da bacia do ribeirão 
Três Bocas 
Zona rural de interesse urbano da bacia do ribeirão Três 
Bocas 

Área rural da bacia do ribeirão 
Xaxim / Taquara  

Zona rural de exploração econômica da bacia do ribeirão 
Xaxim / Taquara 
Zona rural de interesse urbano da bacia do ribeirão do Xaxim 
/ Taquara 

Área rural com frente para 
rodovias  

Zona rural de interesse urbano das rodovias PR-444 e BR-
369 

Área rural protegida  
Zona rural de reservas florestais legais 
Zona rural de preservação permanente 

QUADRO 3: ZONEAMENTO RURAL 
Fonte: Lei Municipal nº 3.589/09 
 

A Lei Municipal 3.795, de 15 de julho de 2010 altera o mapa do Uso e Ocupação de 

Propriedades Urbanas e Rurais, parte integrante da Lei Nº 3.589, de 05 de janeiro de 

2009. O artigo 4° da Lei Municipal 3.795, de 15 de julho de 2010, altera a área das 

zonas: Residencial de Chácaras (ZRCH), Residencial Dois (ZRE2), Proteção 

Permanente (ZPP), Comercial 2 (ZCS2), Industrial Um (ZIN1) e Industrial Dois (ZIN2). 

Para as áreas de bacia, importante destacar da interferência legal exercida pelos 

órgãos: Instituto de Reforma Agrária (INCRA) e Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR). Estes órgãos, no âmbito estadual e, cada um na sua especificidade, trabalha 

em conjunto: determinando índices de produtividade e, enquadrando as áreas de 

acordo com a elaboração do Zoneamento Agrícola do Paraná. Esta matéria vem 

disciplinada nos artigos 52 a 59, individualizando as bacias, atividades permitidas e 

definindo as delimitações de cada uma. 
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Para a área com frente para rodovias, obedecidos aos limites dos 200m de largura, o 

aproveitamento deverá estar adequado com as recomendações estabelecidas para a 

zona rural de exploração econômica da bacia na qual a propriedade esteja inserida, 

conforme disposto no artigo 60. 

Já para as questões relacionadas às áreas rurais protegidas, ou seja, zonas de 

reservas florestais legais de natureza privada e zonas rurais de preservação 

permanente (bens de interesse municipal, estadual e nacional) a lei reserva no 

Capitulo VIII, as regulamentações pertinentes, conforme se observa dos artigos 61 e 

62. As primeiras serão estabelecidas conforme a Lei Federal nº. 4.771, de 15/09/1965 

(Código Florestal Brasileiro) e alterações posteriores, enquanto que as segundas, 

especialmente protegidas com o objetivo precípuo de preservar os recursos hídricos, 

além de outros. 
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ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 

3.1.5 Clima 

As características climáticas apresentadas no território paranaense são influenciadas 

por diversos fatores naturais, tais como: relevo, cobertura vegetal, posição geográfica, 

altitude e outros, segundo Maack (2002). A partir da classificação de Köppen, observa-

se que o Paraná está em sua totalidade na classificação Clima Temperado, e dois 

subtipos climáticos presentes, são eles: 

-Cfa: Subtropical Úmido Mesotérmico, com chuvas bem distribuídas durante o 

ano e verões quentes. Abrange as porções Centro-Norte, Nordeste, Sudoeste, Oeste, 

Vale do Ribeira e proximidades da Serra do Mar. Ao norte do paralelo 24º de latitude 

Sul, compreendendo o Norte e o Noroeste paranaense pode-se encontrar o 

Subtropical Úmido - Cfa(h); 

-Cfb: Subtropical Úmido Mesotérmico, com chuvas bem distribuídas durante e 

ano e verões mais amenos. Abrange a maior parte do Primeiro Planalto e as porções 

mais elevadas do Segundo e Terceiro Planalto no Centro-Sul e Sudoeste do Paraná. 

O clima do Município de Arapongas (Figura 10) conforme a classificação de Köppen é 

classificado como Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), possuindo verões quentes, 

estação em que se concentram as chuvas, e invernos com geadas pouco frequentes, 

sem estação seca definida. As temperaturas na região variam entre 20° a 21° (Figura 

11). 

FIGURA 10: CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO 

KÖPPEN 
FONTE: IAPAR, 2012. 
 

FIGURA 11: ISOTERMAS NO ESTADO DO PARANÁ 
FONTE: IAPAR, 2012. 
 

O mapa de Isoietas de Precipitação (Figura 12) demonstra que Arapongas apresenta 

uma precipitação média anual de 1.600 a 1800 mm. A respeito da umidade relativa do 

ar (Figura 13), definida como a relação entre a quantia de vapor d’água no ar e o 
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máximo que esse ar suportaria em temperatura ambiente, segundo informações do 

IAPAR (1994), Arapongas apresenta média de 69,4%. Janeiro e fevereiro são os 

meses que, na média dos 40 anos, apresentaram os maiores percentuais de umidade 

relativa (76% e 77% respectivamente). Agosto é o mês com o menor valor (60%). 

 

FIGURA 12: ISOIETAS DE PRECIPITAÇÃO NO 

ESTADO DO PARANÁ 
Fonte:IAPAR, 2012. 

FIGURA 13: UMIDADE RELATIVA DO AR NO 

ESTADO DO PARANÁ 
Fonte: IAPAR, 2012. 

 

3.1.6 Hidrografia 

Neste item são apresentadas as bacias hidrográficas onde o município de Arapongas 

está inserido, quais sejam: a Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi e a Bacia Hidrográfica 

do Rio Pirapó. Além disso, são descritos os principais recursos hídricos do município e 

a qualidade da água, segundo as estações de monitoramento mais próximas do 

município de Arapongas. 

3.1.6.1 Bacias Hidrográficas 

De acordo com a Lei Federal nº 9.433/97 (BRASIL, 1997) a bacia hidrográfica é a 

unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Com o intuito de respeitar as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País, o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), aprovou em 15 de outubro de 2003, 

a Resolução nº 32 que instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional (REDE DAS ÁGUAS, 

2008). Já sob o âmbito Estadual, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) 
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decretou a Resolução Estadual nº 49 CERH/PR, de 20 de dezembro de 2006 para 

delimitar as bacias do Estado. 

O município de Arapongas é integrante da Bacia Nacional do Paraná, com vazão 

específica de 12,5 l/s/km², área total aproximada de 880.000 km² e precipitação anual 

de 1.385 mm. Abriga 32% da população nacional e abrange 21% do estado do Paraná 

(ANA, 2009), cuja inserção espacial pode ser visualizada na Figura 14. No estado 

paranaense destacam-se duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio Tibagi e do Rio 

Pirapó, cujo detalhamento encontra-se a seguir. 

 

 
 

FIGURA 14: DIVISÕES HIDROGRÁFICAS NACIONAIS, COM DESTAQUE PARA A BACIA ESTADUAL DO 

PARANÁ 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012, com base n Resolução do CNRH nº 32/2003 

 

3.1.6.2 Recursos Hídricos Municipais 

O município de Arapongas apresenta uma drenagem superficial bastante homogênea, 

isto é, a drenagem abrange praticamente todas as porções municipais. 

Na porção sudoeste do município há o rio mais importante, o rio Pirapó, cuja nascente 

está bastante próxima (no município de Apucarana) e seus afluentes: rio Caviúna, 

ribeirão Campinho e ribeirão Araruva. Na porção noroeste há o ribeirão do Lajeado e 

ribeirão das Ilhas, também afluentes do rio Pirapó. Ao sul tem-se o ribeirão Xaxin. 
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Na porção norte e leste há importantes nascentes, que se localizam na área urbana do 

município, tais como a nascente do rio Bandeirantes do Norte (afluente do rio Pirapó) e 

nascente do ribeirão dos Apertados (afluente do rio Tibagi). Ambos desembocam no 

rio Paranapanema. Há ainda na porção nordeste o Ribeirão Três Bocas. A  Tabela 7, a 

seguir, detalha cada rio e nascente dos principais rios de Arapongas e bacias do 

Tibagi e Pirapó. 

Quanto ao enquadramento dos cursos d’água do município de Arapongas estes 

devem seguir as classes predominantes da bacia e rio principal onde se insere, de 

acordo com as portarias estaduais da Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente (SUREHMA). 

A partir do exposto, a Portaria SUREHMA nº003, de 21 de março de 1991 enquadra 

os cursos d’água da Bacia do Rio Tibagi como sendo classe II, salvo exceções que 

não se aplicam aos rios de Arapongas.  

 

TABELA 7: QUADRO DE RECURSOS HÍDRICOS MUNICIPAIS (BACIAS, AFLUENTES E NASCENTES) 

Fonte: IPARDES, 2006. 

 

BACIA 
HIDROGRÁFICA 

RIOS AFLUENTES NASCENTES 

BACIA DO RIO TIBAGI 

Ribeirão dos Frouchos 

 Nascente do Ribeirão Araguari 
 Nascente do Córrego Passo Fundo 
 Nascente do Córrego Italianos 
 Nascente do Córrego da Colonina 
 Nascente do Córrego Jaçanã 
 Nascente do Córrego da Gaucha 
 Nascente do Córrego Arahi 
 Nascente do Córrego Ingazeiro 

Ribeirão do Xaxin 

 Nascente do Ribeirão Xaxin 
 Córrego das Mercedes 
 Córrego do Sapo 
 Córrego Boa Esperança 

Ribeirão dos 
Apertados 

 Córrego do Coqueiral 
 Córrego do Damásio 
 Córrego do Arlindo 
 Córrego sem denominação (Fazenda 

Santa Carolina) 
 Outras pequenas nascentes sem 

denominação 
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A Formação Serra Geral ocorre sob a forma de derrames, que constituem uma série 

de unidades superpostas, representativas de um intenso vulcanismo fissural que 

ocorreu em condições não explosivas, dando origem a extensos platos, hoje 

profundamente dissecados pelos processos de intemperismo. 

Segundo LEINZ (1949), esse intenso magmatismo com manifestações intrusivas e 

extrusivas, de variado caráter químico, ocorreu em clima árido de forma intermitente e 

assincrônica. Assim sendo, no conjunto acima referido são encontradas manifestações 

de sedimentos que, embora possam ser litologicamente semelhantes aos da formação 

Botucatu sotoposta, não podem ser a esta associada, pois representam efêmeros 

episódios na sedimentação eólica. Esses derrames basálticos são constituídos por 

uma série de lavas basálticas toleíticas de textura afanítica (fina) a fanerítica média, 

cinza-média a negras, geralmente com alto grau de fraturamento. O padrão de 

fraturamento, juntamente com as zonas vesiculares do topo dos derrames, funciona 

como canais alimentadores de aqüíferos subterrâneos, necessitando medidas de 

monitoramento da descarga de efluentes químicos e industriais para evitar a 

contaminação das águas subterrâneas. 

 

3.1.7.2 Grupo Bauru (Formação Santo Anastácio) 

Arenitos, predominantemente finos e médios, e raros leitos de lamitos avermelhados. 

Apresentam estratificação cruzada e plano-paralela, mas em geral são pobres em 

estruturas sedimentares. Possuem porcentagens variadas de grãos bem 

arredondados e com pouca matriz argilosa. Apresentam feldspatos calcedônia e 

opacos, exibindo frequentemente caráter subarcoziano. São provenientes de 

depósitos de planície fluvial. 

A Figura 16, a seguir, mostra a distribuição das Formações Geológicas Serra Geral e 

Santo Anastácio no âmbito do município de Arapongas. 

Essas duas Formações geológicas remetem a Era Mesozoica como mostra a Figura 

15. E dentro dessa Era às referidas Formações compreendem a transição do Período 

Jurássico para o Cretáceo. 
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FIGURA 16: UNIDADES GEOLÓGICAS DO PARANÁ (ESCALA 1:250.000) 
FONTE: MINEROPAR, 2009B 
 

3.1.8 Hidrogeologia 

Além do potencial hídrico representado pela rede de drenagem superficial, existem os 

reservatórios subterrâneos, que se configuram como grande alternativa para o 

abastecimento, caracterizando-se como reserva estratégica. Esse tipo de água é 

obtido através de Poços Tubulares Profundos (PTPs). A Figura 17 mostra a 

distribuição desses poços de captação de água subterrânea no estado do Paraná. 
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FIGURA 17: DISTRIBUIÇÃO DOS POÇOS NO ESTADO DO PARANÁ 
FONTE: SUDERHSA, 2007 
 

No município de Arapongas, ocorrem três alternativas que devem ser consideradas. 

A primeira é o Aqüífero Guarani, presente na Formação geológica de nome Botucatu, 

que constitui o maior reservatório de água potável de continente, sendo chamado de 

“Aqüífero do Mercosul, dada a extensão e potencialidade. Estas características estão 

relacionadas à natureza litológica, arenitos permeáveis, que facilitam a recarga e 

filtragem da água. Já na década de 1980, uma Comissão de Análise para o 

Abastecimento de Londrina, considerou viável esta alternativa, após diversas 

pesquisas. 

Além da formação de Botucatu, a que mais se destaca com potencial para 

abastecimento em Arapongas, é a Formação Serra Geral, em áreas onde as suas 

litologias se encontram fraturadas. Segundo FRAGA (1992), a vazão média 

encontrada é de 15 litros/segundo, para uma profundidade de 100 a 200 metros, 

aproximadamente. A terceira alternativa é o aqüífero Caiuá que compreende litologias 

do Grupo Bauru. 
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A Figura 18 apresenta os aqüíferos que possuem suas unidades geológicas aflorantes 

no município de Arapongas, sendo que o aqüífero guarani está abaixo da Formação 

Serra Geral e por isso não consta na Figura 18. 

 

FIGURA 18: UNIDADES AQUÍFERAS EM ARAPONGAS 
FONTE: ITCG, 2012 
 

3.1.9 Vegetação 

Seguindo a classificação do ITCG (2012), no Município de Arapongas destaca-se a 

unidade vegetacional 

do tipo Floresta Estacional Semidecidual Montana, conforme ilustrado na Figura 19. 

O conceito ecológico de Floresta Estacional Semidecidual relaciona-se com a dupla 

estacionalidade climática: uma tropical, com intensas chuvas de verão, seguida por 

estiagem acentuada, e outra subtropical, sem período seco, mas com seca fisiológica 

provocada pelo intenso frio de inverno, com temperaturas médias inferiores a 15°C. 

Caracteriza-se pelo fenômeno da semidecidualidade estacional, onde cerca de 20% a 

50% dos indivíduos do estrato superior perdem suas folhas na época desfavorável 

(IBGE, 1992). 
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FIGURA 19: FORMAÇÕES FITOGEOGRÁFICAS DO PARANÁ 
FONTE: ITCG, 2006 
 

3.1.9.1 Unidades de Conservação 

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), que regulamenta o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), define Unidade 

de Conservação como: 

“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção” (Artigo 2º; Inciso I).  

 
São subdividas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidade de Uso 

Sustentável. 

De acordo com a relação das Unidades de Conservação cadastradas no Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), o Município de Arapongas, possui apenas 01 unidade de 

conservação municipal, sendo esta o Parque Municipal Bosque dos Pássaros (IAP, 
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2008). O parque possui território de 3,85 há, e é protegido pelo Decreto Municipal nº. 

125/1999. 

O Parque conta com uma área de 45 mil metros quadrados, três lagos, trilhas para 

caminhadas e equipamentos de lazer. A criação do parque permitiu a revitalização e 

recuperação do Fundo de Vale Ribeirão Campinho. Localização privilegiada, no centro 

da cidade, cercado por alambrados, com 02 (duas) trilhas para caminhadas, 

estacionamento, ilha de contemplação, iluminação, bancos e arborização, num só 

espaço, o local se apresenta como excelente alternativa de lazer e cultura para a 

população do município, beneficiando pessoas de todas as idades. 

 
FIGURA 20: PARQUE DOS PÁSSAROS. 
Fonte: Base Google Earth, 2012. 
 

33..22  AAssppeeccttooss  DDeemmooggrrááffiiccooss  

3.2.1 População 

Demografia é a ciência que estuda a estatística das populações humanas, 

considerando suas características relevantes e a dinâmica populacional. A Tabela 8 

apresenta resultados dos censos ocorridos em 1980, 1991, 2000 e 2010 tanto para a 

área urbana quanto para a área rural e a população total de Arapongas. 

Entre as décadas de 80 e 90, verifica-se crescimento populacional de 18%, havendo 

aumento de residentes na área urbana. Do censo realizado em 1991 até o censo de 

2000 a população total cresceu 32,3%. Entre os anos de 2000 e 2010 a população 
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teve um crescimento de 21,9%. Segundo censo de 2010, o município apresentava 

população absoluta de 104.150 habitantes. Os residentes moram predominantemente 

na área urbana, no ano 2010 o grau de urbanização foi de 97,79% e dez anos atrás o 

grau era 95,74%. Assim como muitas cidades paranaenses, a população rural de 

Arapongas tem demonstrada constante queda nas últimas décadas.  

 

TABELA 8: EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL EM ARAPONGAS 

ANO 
POPULAÇÃO (hab) 

TOTAL 
URBANA % RURAL % 

1980 48.213 88,20 6.455 11,80 54.668 
1991 60.025 92,98 4.531 7,02 64.556 
2000 81.790 95,74 3.638 4,26 85.428 
2010 101.851 97,79 2.299 2,21 104.150 

Fonte: IBGE in IPARDES, 2011. 

 

De acordo com o IBGE, a população estimada para o ano de 2011 é 105.588 

habitantes, um crescimento de 1,38%. Mantendo o crescimento estimando, a 

população de Arapongas em 2012 é 107.046 habitantes, conforme demonstra a 

Tabela 9. 

 

TABELA 9: POPULAÇÃO RESIDENTE POR ANO 

Ano População (IBGE) Método Fonte 

2000 85.428 Censo IBGE 

2001 87.990 Estimativa IBGE 

2002 89.820 Estimativa IBGE 

2003 91.858 Estimativa IBGE 

2004 96.137 Estimativa IBGE 

2005 98.505  Estimativa IBGE 

2006 100.855 Estimativa IBGE 

2007 96.669 Contagem da IBGE 

2008 101.467 Estimativa IBGE 

2009 103.025 Estimativa IBGE 

2010 104.150 Censo IBGE 

2011 105.588 Estimativa IBGE 

2012 107.046 Estimativa Projeção 

2013 108.524 Estimativa Projeção 

2014 110.022 Estimativa Projeção 

2015 111.541 Estimativa Projeção 

2016 113.081 Estimativa Projeção 
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2017 114.643 Estimativa Projeção 

2018 116.226 Estimativa Projeção 

2019 117.830 Estimativa Projeção 

2020 119.457 Estimativa Projeção 

2021 121.107 Estimativa Projeção 

2022 122.779 Estimativa Projeção 

2023 124.474 Estimativa Projeção 

2024 126.192 Estimativa Projeção 

2025 127.935 Estimativa Projeção 

2026 129.701 Estimativa Projeção 

2027 131.492 Estimativa Projeção 

2028 133.307 Estimativa Projeção 

2029 135.148 Estimativa Projeção 

2030 137.014 Estimativa Projeção 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 

 

Uma maneira de representar e ilustrar a estrutura da população por idade e sexo é por 

meio da pirâmide etária, cujo eixo horizontal representa o número absoluto ou a 

proporção da população, o eixo vertical representa os grupos etários e o lado direito 

do eixo horizontal representa a proporção de mulheres e o esquerdo dos homens. 

Quando a base da pirâmide é larga e o ápice estreito, retrata-se uma população 

bastante jovem. Na medida em que a fecundidade declina menos crianças nascem, a 

base da pirâmide começa a ficar estreita, tendendo a forma retangular, característico 

de uma população envelhecida. Em casos extremos, a pirâmide pode apresentar uma 

forma "bojuda", com base mais estreita do que as partes superiores.  

As pirâmides de Arapongas, do ano 2000 e 2010, retratam um município com uma 

predominância de mulheres. O IBGE, no censo de 2000 e 2010, registrou, 

respectivamente, 992 e 2.072 mulheres a mais do que homens. A qualidade de vida 

da população de Arapongas, de acordo com os gráficos da Figura 21, melhorou nos 

últimos 10 anos, ocasionando um aumento da população adulta e idosa, na faixa 

etária acima dos 40 anos. Outro fator relevante é o formato da pirâmide de 2010, há 

um afunilamento na base, que pode ser o inicio da formação de uma pirâmide 

invertida, cuja tendência para os próximos anos é de uma população economicamente 

ativa menor que a de idosos, consequentemente um custo maior para o município. 
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3.2.3 Urbanização 

O Grau de Urbanização indica a proporção da população total que reside em áreas 

urbanas, segundo a divisão político-administrativa estabelecida no nível municipal. Em 

Arapongas a taxa de urbanização constatada para o ano de 2010 foi de 97,79%. 

(IBGE, 2010). 

Assim como muitas cidades paranaenses, Arapongas era predominantemente rural. E 

com a industrialização a cidade foi se desenvolvendo pouco a pouco e junto ocorreu o 

aumento da população urbana, conforme Figura 22. 

 

FIGURA 22: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DE ARAPONGAS 
Fonte: ARAPONGAS, 2008 
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3.2.4 Habitação 

O termo habitação é utilizado para designar o espaço físico que o homem ocupa para 

a realização dos vários aspectos da sua vida. Segundo o Guia do Censo 2010 para 

Jornalistas (IBGE, 2012) domicílio é o local estruturalmente separado e independente 

que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo 

utilizado como tal. A separação caracteriza-se quando o local de moradia é limitado 

por paredes, muros ou cercas, coberto por um teto, permitindo a uma ou mais pessoas 

que nele habitam isolar-se das demais, com a finalidade de dormir, preparar e/ou 

consumir seus alimentos e proteger-se do meio ambiente, arcando, total ou 

parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. A independência 

caracteriza-se quando o local de moradia tem acesso direto, permitindo aos seus 

moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras 

pessoas. Ressaltando que só caracterizasse domicílio se os critérios de separação e 

independência forem atendidos simultaneamente. Para realização do Censo 2010, o 

IBGE fez algumas alterações na classificação dos domicílios, tais como a subdivisão 

do domicilio particular e a inserção do domicilio improvisado, como demonstra a 

Tabela 10. 

 

TABELA 10: TIPOS DE DOMICÍLIOS E DESCRIÇÃO 

TIPO DE 
DOMICÍLIO 

DESCRIÇÃO 

Domicílio Coletivo 

É o domicílio em que a relação entre as pessoas que nele habitam é 
restrita a normas de subordinação administrativa, como hotéis, 
pensões, presídios, penitenciárias, quartéis, postos militares, asilos, 
orfanatos, conventos, hospitais e clínicas (com internação), 
alojamento de trabalhadores, motéis, campings etc. 

Domicílio 
Improvisado 

É o domicílio localizado em unidade não-residencial (loja, fábrica etc.) 
ou com dependências não destinadas exclusivamente à moradia, mas 
que na data de referência estava ocupado por morador. Exemplos: 
prédios em construção, vagões de trem, carroças, tendas, barracas, 
grutas etc. que estavam servindo de moradia na data de referência 
foram considerados domicílios particulares improvisados. 

Domicílio 
Particular  

É o domicílio em que o relacionamento entre seus ocupantes é ditado 
por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de 
convivência. 

Domicílio Fechado 
É o domicílio particular ocupado cujos moradores estavam 
temporariamente ausentes durante todo o período da coleta. 

Domicílio 
Particular 

É o domicílio construído para servir exclusivamente à habitação e 
que, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a 
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Fonte: IBGE, 2012 

 

A Tabela 11 (IBGE, 2010) demonstra que Arapongas apresentou no ano de 2010 um 

total de 36.144 domicílios, sendo a maioria urbana com 35.203 domicílios e 941 

domicílios na área rural. A maioria (92,28%) dos domicílios é particular e estão 

ocupados, localizados na área urbana. 

 

TABELA 11: NÚMERO DE DOMICÍLIOS SEGUNDO USO E ZONA – 2010 
DOMICÍLIOS URBANA RURAL TOTAL 

Coletivos 49 - 49 
Particulares Ocupados 32.486 697 33.183 
Particulares - Não ocupado - Uso 
Ocasional 

377 64 441 

Particulares - Não ocupado - Vagos 2.291 180 2.471 
TOTAL DE DOMICÍLIOS 35.203 941 36.144 
Fonte: IBGE, 2010 

NOTA: Dados da sinopse preliminar do censo. 

 

33..33  AAssppeeccttooss  SSoocciiooccuullttuurraaiiss  

3.3.1 IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa de diversos 

fatores: como esperança de vida ao nascer, taxa de alfabetização de adultos, taxa 

bruta de frequência escolar, renda per capita, longevidade, educação. Segundo o 

PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o objetivo deste 

índice é oferecer um contrapeso ao indicador Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 

que é muito utilizado e considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 

No IDH são equacionados três sub-índices direcionados às análises educacionais, 

renda e de longevidade de uma população. O resultado das análises educacionais é 

medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada 

Permanente uma ou mais pessoas. 

Domicílio de Uso 
Ocasional 

É o domicílio particular permanente que na data de referência 
servia ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para 
descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data 
de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes. 

Domicílio Vago 
É o domicílio particular permanente que não tinha morador na data 
de referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da 
coleta, tivesse sido ocupado. 
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nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior). Já o resultado do sub-índice 

renda é medido pelo poder de compra da população, baseado pelo PIB per capita 

ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, 

através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC). E por 

último, o sub-índice longevidade tenta refletir as contribuições da saúde da população 

medida pela esperança de vida ao nascer. O índice varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) até 1,0 (desenvolvimento humano total), portanto, quanto 

mais próximo de 1,0 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento 

humano do país ou região. (CNM, 2012).  

Sendo considerada a escala que varia entre baixo (0 a 0,499), médio (0,500 a 0,799) e 

elevado (maior ou igual a 0,800). O IDH-M de Arapongas no ano de 2000 foi médio 

(0,774), conforme demonstra a Tabela 12. 

 

TABELA 12: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH-M) – 2000 
INFORMAÇÃO ÍNDICE UNIDADE 

Esperança de vida ao nascer  67,70 anos 
Taxa de alfabetização de adultos  91,56 % 
Taxa bruta de frequência escolar  81,82 % 
Renda per capita  304,07 R$ 1,00 
Longevidade (IDHM-L)  0,712  
Educação (IDHM-E)  0,883  
Renda (IDHM-R)  0,727  
IDH-M  0,774  
Classificação na unidade da federação  79  
Classificação nacional  1.209  
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP in IPARDES, 2011. 

 
Entre os anos de 1991 a 2000, o IDH-M de Arapongas apresentou um acréscimo de 

8,40% passando de 0,714 para 0,774 respectivamente, conforme demonstra a Tabela 

13. Em 1991, a dimensão que mais contribuiu para o valor do índice foi a Educação, 

com 37,34%, seguida pela Renda, com 32,1% e pela Longevidade, com 30,61%. No 

ano de 2000 a porcentagem das dimensões não obteve muita diferença: educação 

38,06%, renda 31,34 e longevidade 30,69%. 

 

TABELA 13: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH-M) – 1991 E 2000 
INFORMAÇÃO 1991 2000 

IDHM 0,714 0,774 
IDHM-Renda 0,687 0,727 
IDHM-Longevidade 0,655 0,712 
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INFORMAÇÃO 1991 2000 
IDHM-Educação 0,799 0,883 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD 

 

3.3.2 Saúde 

3.3.2.1 Taxa Bruta de Natalidade 

A Taxa Bruta de Natalidade é o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Esse 

indicador é influenciado pela estrutura da população, quanto à idade e sexo, sendo 

que as taxas elevadas estão em geral associadas a baixas condições 

socioeconômicas e a aspectos culturais da população (RIPSA, 2012).  

A partir de dados coletados no DATASUS, referente ao ano de 2010, ficou constatado 

que o total de nascidos vivos no município de Arapongas, contados segundo o local de 

residência da mãe, é de 1.500 habitantes. Com base em dados da Secretaria de 

Estado da Saúde do Paraná (SESA, 2006 e 2010) apresentados na Tabela 14, em 

quatro anos, as principais causas de mortes no município de Arapongas são 

decorrentes de doenças relacionadas ao aparelho circulatório (35,39% em 2006 e 

31,13% em 2010) e neoplasias (17,53% em 2006 e 19,56% em 2010). Somando-se às 

demais causas, o total de óbitos é de 599 habitantes em 2006 e 726 em 2010. 

 

TABELA 14: ÓBITOS SEGUNDO TIPOS DE DOENÇAS EM MENORES DE 01 ANO E TOTAL. 

Tipos de Doenças (CID10 1F

2) 

2006 2010 

Menores de 
1 Ano 

Total Menores de 
1 Ano 

Total 

Infecciosas e parasitárias 2 29 - 15 

Neoplasias (tumores) - 105 - 142 

Do sangue, órgãos hematopoéticos 
e transtornos imunitários 

1 3 - 5 

Endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 

- 20 - 46 

Transtornos mentais e 
comportamentais 

- 6 - 7 

Sistema nervoso - 17 - 14 

                                                 
2 CID10: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª 
Revisão Internacional de Doenças.  
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Tipos de Doenças (CID10 1F

2) 

2006 2010 

Menores de 
1 Ano 

Total Menores de 
1 Ano 

Total 

Aparelho circulatório - 212 -   226 

Aparelho respiratório 1 69 - 83 

Aparelho digestivo - 26 - 30 

Pele e tecido subcutâneo - 2 - 4 

Aparelho geniturinário - 6 - 14 

Afecções originadas no período 
perinatal 

15 15 16 29 

Má formação congênita, 
deformação, anomalias 
cromossômicas 

4 4 5 8 

Sintomas, sinais e achados 
anormais 

- 18 - 18 

Causas externas 1 66 3 85 

TOTAL             599              726 
Fonte: SESA-PR in IPARDES, 2011. 

 

Segundo dados retirados do Plano Diretor elaborado em 2008, o município de 

Arapongas é provido de 07 postos de saúde, 26 unidades básicas de saúde, Centro de 

Saúde, Serviços de Pronto Atendimento 24hs e da rede privada são 03 hospitais além 

de clínicas médicas, odontológicas e laboratoriais entre outras. Dentre os hospitais, as 

informações coletadas pelo Plano Municipal de Saúde (2005) indicam a quantidade de 

leitos ofertados ao SUS, leitos particulares e UTI, conforme a Tabela 15.  

 

TABELA 15: NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES POR HOSPITAL E TOTAL 

ENTIDADES SUS Particulares UTI Total 

Hospital Santa Casa de Arapongas 49 19 07 68 

Hospital Santa Rita 10 10 0 20 

Hospital Regional João Freitas 153 34 43 187 

Total 212 63 50 325 
Fonte: ARAPONGAS, 2008 

 
Segundo ainda o Plano Diretor de 2008, a rede municipal dispõe de serviço municipal 

de agendamento de consultas médicas, através de sistema de Referência e Contra 

Referência, as consultas com especialidades são agendadas de acordo com a quota 

de cada equipe de Saúde da Família. O Paciente atendido em uma Unidade de Saúde 

que for encaminhado a um especialista, terá sua consulta agendada pela central de 
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consulta junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde que atende nas áreas de 

Ortopedia; Angiologia; Oftalmologia; Psiquiatria; Urologia; Dermatologia; Infectologia; 

Cirurgia pediátrica; Gastrologia; Endodontia; Periodontia; cirurgia oral menor e 

diagnóstico bucal; Neurologia; Oncologia; Mastologia. O mesmo ocorre com exames 

laboratoriais e de Raio-X.  

Os principais estabelecimentos estão pontuados na Figura 23, abaixo, diferenciados 

em Equipamentos Públicos de Saúde (hospitais,vigilância sanitária, unidades 24hs), 

Unidades Básicas de Saúde e Equipamentos Privados de Saúde (laboratórios, 

clínicas, consultórios). 

 

 

FIGURA 23: EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 
Fonte: Modificado de ARAPONGAS, 2008. 
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Conforme demonstra a Tabela 16, o município de Arapongas demonstra ao longo dos 

anos instabilidade na taxa de natalidade. 

 

TABELA 16: INFORMAÇÕES SOBRE NASCIMENTOS – 2000-2010 

CONDIÇÕES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Número de 
nascidos 
vivos 

1.478 1.321 1.308 1.345 1.322 1.352 1.444 1.325 1.393 1.454 1.500

Taxa Bruta 
de 
Natalidade 

17,3 15,0 14,6 14,6 14,1 13,7 14,3 12,8 13,7 14,3 14,8 

Fonte: SESA - Caderno de Informações de Saúde – Arapongas 

 

3.3.2.2 Taxa Bruta de Mortalidade 

A Taxa Bruta de Mortalidade expressa a frequência anual de mortes, sendo 

influenciada pela estrutura da população quanto a idade e sexo. Taxas elevadas 

podem estar associadas a baixas condições socioeconômicas ou refletir elevada 

proporção de pessoas idosas na população total (RIPSA, 2007). Conforme pode ser 

observado na Tabela 17, de 2008 para 2010, o município reduziu o coeficiente de 

mortalidade infantil, de 23,04 para 16,0, uma redução de 30,56%. Já a mortalidade 

geral teve um leve aumento de 10,13%, de 6,22 para 6,85. 

 

TABELA 17: COEFICIENTE DE MORTALIDADE – 2008 - 2010 

Informação 
Coeficiente 

Unidade 
2008 2010 

Mortalidade Infantil (CMI) 23,04 16,0 Mil nascidos vivos 
Mortalidade Geral 6,22 6,85 Mil habitantes 
Fonte: IPARDES, 2012 

 

3.3.3 Educação 

Sobre o aspecto educacional, Arapongas têm apresentados bons índices com relação 

à taxa de alfabetização, conforme visto na Tabela 18. A taxa apresentada para o ano 

de 2000 insere Arapongas na 50ª posição em relação aos demais municípios 

paranaenses, com taxa superior à média estadual e também à média brasileira. 
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TABELA 18: TAXA DE ALFABETISMO (ADULTOS) - 2000 

Município Taxa de Alfabetização (%) Posição no Paraná 
Arapongas 91,56 50 

Paraná 90,47 -- 
Brasil 86,37 -- 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Urbano no Brasil 

 

Considerando os valores do Índice de Desenvolvimento Humano – Educação, o 

município evoluiu de 0,799, em 1991, para 0,883, em 2001. O índice está acima da 

média do Brasil e pouco acima da média paranaense, conforme Tabela 19. 

 

TABELA 19: EVOLUÇÃO DO IDHM - EDUCAÇÃO DO BRASIL, PARANÁ E ARAPONGAS 

Município / Ano 
Índice de Educação IDHM-E 
1991 2000 

Arapongas 0,799 0,883 
Paraná 0,677 0,879 
Brasil 0,645 0,849 
Fonte: PNDU, 2010. 

 

De acordo com dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), 

Tabela 20, 54,76% dos estabelecimentos de ensino são municipais, e  incluem: 

 Creches; 

 Educação Infantil (Jardim e Pré-escola); 

 Ensino Fundamental (1ª a 4ª série); 

 Educação Especial; 

 EJA (Educação para Jovens e Adultos) 

 

Os estabelecimentos estaduais correspondem a 17,86% do total e incluem: 

 Ensino Fundamental (5ª a 8ª série); 

 Ensino Médio; 

 Educação de Jovens e Adultos. 

 

Com relação ao ensino superior o município possui a Universidade Norte do Paraná – 

UNOPAR. 
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TABELA 20: ESTABELECIMENTO DE ENSINO POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2011 

Dependência Administrativa 
Total 

Estadual Municipal Privada 
Privada 

Filantrópica 
Privada 

Comunitária 
15 46 18 04 01 84 

Fonte: INEP in PLHIS, 2011 

 

Quanto às matrículas, a Tabela 21 enumera a quantidade registrada por tipo de 

ensino, que resultou em um total de 22.712 matrículas para o ano de 2011.   

 

TABELA 21: NÚMERO DE MATRÍCULAS POR TIPO DE ENSINO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (2011) 

Nível 

C
re
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e
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-e
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E
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o

 d
e 

Jo
ve

n
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e 
A
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u

lt
o

s 

T
o

ta
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Estadual - - 6.496 3.515 280 - 659 10.950 
Municipal 1.246 397 6.195 - - 16 195 8.049 
Particular 419 539 1.899 642 21 193 - 3.713 
Total 1.665 936 14.590 4.157 301 209 854 22.712 

Fonte: IPARDES, 2012 

 

33..44  AAssppeeccttooss  IInnffrraa--EEssttrruuttuurraaiiss  

3.4.1 Caracterização do Sistema Viário Municipal Urbano 

3.4.1.1 Parâmetros Geométricos das Vias 

A malha viária do município de Arapongas é estruturada pela rodovia federal BR-369 

que intercepta o município no sentido Norte-Sul (interligando Apucarana, sede urbana 

de Arapongas e Rolândia), sendo um importante divisor de microbacias municipal e 

pela rodovia estadual PR-444 que atravessa o município de Arapongas no sentido 

Oeste-Nordeste (interligando Apucarana e Rolândia). Desta tem origem a PR-128 que 

possibilita acesso ao município de Sabáudia (porção noroeste). 

Com relação ao sistema viário da sede urbana, este tem a hierarquia das vias 

estabelecidas pela Lei Municipal nº 3.591, de 05 de janeiro de 2009: 
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 VIA ESTRUTURAL – Destina-se a organizar o tráfego geral da cidade 

permitindo interligar diferentes regiões urbanas; 

 VIA COLETORA – Destina-se a distribuir ou coletar o tráfego gerado em 

setores da cidade. 

 VIA LOCAL – Destina-se a acessar o lote; 

 VIA MARGINAL DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Destina-se 

a separar zonas de uso com funções diferenciadas; 

 VIA MARGINAL DE RODOVIA – Destina-se a separar o trânsito diferenciado 

de veículos; 

 VIA MARGINAL DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - Destina-se a 

separar as linhas de alta tensão de energia elétrica das áreas edificadas. 

 

A malha urbana de Arapongas está inserida nas regiões hidrográficas RH-I e RH-II e 

teve origem, como já citado anteriormente, a partir da rodovia BR-369, situada no 

espigão principal, cuja denominação no trecho urbano passa a ser Avenida Maracanã 

e desta partem várias vias marginais. O fluxo de veículos é intenso, incluindo tráfego 

de veículos pesados e transporte coletivo interurbano, pois faz acesso aos núcleos 

industriais localizados em suas extremidades e acessos a Rolândia e Apucarana. 

Seus principais problemas, de acordo com análises de ARAPONGAS (2008) é o 

trânsito lento, interrompido por sinaleiros, especialmente na parte sul (saída para 

Apucarana), quando há estrangulamento da secção transversal da Avenida, tornando-

se pista estreita e sem acostamentos laterais e duas pistas de fluxos de veículos em 

sentidos contrários. Outra via importante é a Avenida Arapongas responsável pelo 

recebimento de todo o tráfego presente no centro urbano da cidade, donde partem 

dois eixos principais configurados pelas ruas Gaturamo e Tangará. 

 

3.4.2 Pavimentação 

A grande maioria das vias públicas urbanas está pavimentada, como demonstra a 

Tabela 22. No entanto, verificam-se alguns problemas na pavimentação, como 

rachaduras (Figura 24), buracos (Figura 25), trincas, deformações plásticas, 

implantação de linhas de transporte coletivo em vias sem capacidade pela tipologia de 

pavimentação e dimensionado para receber tal alteração de fluxo e carga. Ainda, há o 

surgimento de pontos de conflito e pontos geradores de tráfego pesado, como 
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instalações comerciais ou industriais ao longo de vias não dimensionadas para tal 

suporte. 

 

TABELA 22: TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - 2010 

Tipo de Pavimentação Extensão 
Asfáltica 468 
Anti-pó 03 
Cascalho  16 
Não Pavimentado 22 
Outro 04 
Total 513 

FONTE: PLHIS, 2011 

 

FIGURA 24: RUA COM RACHADURAS 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

FIGURA 25: RUA COM BURACOS 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 
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3.4.3 Saneamento Básico 

3.4.3.1 Abastecimento de Água 

O município de Arapongas mantém um contrato de concessão de operação e 

manutenção do sistema de abastecimento de água tratada com a Companhia de 

Saneamento do Paraná (SANEPAR). A partir da análise da Tabela 23 constata-se que 

a categoria que mais faz uso do sistema público de abastecimento de água da 

SANEPAR em termos de ligações são as residenciais (89% das ligações) com 33.669 

unidades atendidas e possuindo 29.912 ligações de rede de abastecimento de água, 

seguida pelas comerciais (8%) e as industriais com (1%).   

 

TABELA 23: ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PELA SANEPAR, SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2010 

CATEGORIAS UNIDADES ATENDIDAS LIGAÇÕES 
Residenciais  33.669 29.912 
Comerciais  3.180 2.579 
Industriais  344 318 

Utilidade pública  209 208 
Poder público  186 186 

TOTAL  37.588 33.203 
FONTE: SANEPAR in IPARDES, 2011 

NOTA: Unidades (Economias) Atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade 
autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa. 

 

O sistema atende aproximadamente uma população de 105.000 habitantes.  A 

demanda prevista para final de projeto é de 220,52 litros/segundo para o ano de 2017 

e uma população urbana próxima de 140.000 habitantes. Conforme será apresentado 

mais adiante a disponibilidade hídrica do Ribeirão dos Apertados apresenta-se 

suficiente para atendimento da demanda. Ressalva para a outorga da captação cuja 

vazão autorizada é inferior à operacional. 

 

Sede Urbana - Unidades Operacionais 

Captação (CSP-1) 

A captação de água superficial do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de 

Arapongas é localizada no Ribeirão dos Apertados, no município de Londrina, 

pertence à bacia do Rio Tibagi e distante 16,5 km da Estação de Tratamento de Água 
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(ETA). Constituído de tomada de água com barragem de nível, sua capacidade 

máxima de produção é de 366,00 l/s, sendo sua outorga de 171,75 l/s. 

FIGURA 26: VISTA GERAL BARRAGEM DE NÍVEL E 

CAPTAÇÃO NO RIBEIRÃO DOS APERTADOS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 

FIGURA 27: VISTA DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

(SANEPAR) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009

 

Estações Elevatórias de Água Bruta 

EEB - 1 

Esta elevatória de água bruta recalca água da captação do Ribeirão dos Apertados 

(CSP-1) até o Reservatório Semi-Enterrado (RSE – 1). 

 

EEB - 2 

Responsável pelo recalque da água bruta do Reservatório Semi-Enterrado (RSE-1) 

para a Estação de Tratamento de Água (ETA). 

 

Adução de Água Bruta 

AAB - 1 

Interliga a Estação Elevatória (EEB - 1) ao Reservatório Semi-Enterrado (RSE – 1). 

Consiste de 5.635 metros de tubulação em ferro fundido de DN 450 mm, com uma 

vazão aduzida de 197,30 l/s. 

 

AAB - 2 

Transporta as águas recalcadas do RSE - 1 até a chegada na ETA. Consiste de 7.870 

metros em ferro fundido de DN 450 mm, com uma vazão aduzida de 197,30 l/s. 

 

Estação de Tratamento de Água 
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A ETA localiza-se dentro do perímetro urbano, na Avenida Siriema, como mostra a 

Figura 28, a qual responde pelo tratamento das águas captadas e aduzidas do 

Ribeirão dos Apertados. De acordo com dados da SANEPAR, o tratamento é do tipo 

convencional com as etapas a seguir: 

 Coagulação (coagulante PAC – Policloreto de Alumínio); 

 Floculação (Módulo I: mecânica e Módulo II: hidráulica); 

 Decantação (Acelerada com decantadores de altas taxas); 

 Filtração (Dupla camada com carvão antracito); 

 Desinfecção (Cloro gasoso); 

 Fluoretação (Fluossilicato de sódio). 

Dividido em dois módulos de produção com capacidade projetada de vazão de 366 l/s 

e vazão operacional de 245 l/s, opera em média 19 horas por dia. Compõe ainda o 

processo, junto a ETA, um laboratório físico-químico para parâmetros operacionais, 

salas de preparo e tanques de armazenagem de produtos químicos, sendo utilizado 

atualmente o Policloreto de Alumínio (PAC) como agente coagulante. 

Atende aos padrões de potabilidade, exigidos pela Portaria 518/2004 Ministério da 

Saúde, com análises horárias, diárias, semanais, trimestrais e semestrais. Para as 

análises físico-químicas horárias e diárias são realizadas em laboratório próprio da 

ETA e nos parâmetros microbiológicos e demais parâmetros (metais pesados, 

agrotóxicos, químicos orgânicos e inorgânicos), da água in-natura, produzida e 

distribuída, as análises são realizadas em laboratório próprio nas cidades de Londrina, 

Curitiba e Maringá. 

O indicador de qualidade da água distribuída, interno (SANEPAR), denomina-se Índice 

de Conformidade com a Portaria (ICP), que no mês de junho de 2009 ficou com 100% 

dentro da conformidade para o Sistema de Abastecimento de Água de Arapongas. 
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FIGURA 28: LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA, MUNICÍPIO ARAPONGAS 
Fonte: GOOGLE EARTH/ECOTÉCNICA, 2009 

 

Elevatórias de Água Tratada 

EET- 1 

Opera o recalque dos reservatórios apoiados (RAP – 1 e RAP – 2) para outros 

reservatórios um elevado (REL – 1) e um enterrado (REN -1), localizado junto à área 

da ETA. 

 

EET- 2 

Efetua o recalque para o Reservatório Elevado 1 (REL – 1) e para a rede de 

distribuição, localiza-se junto ao reservatório REL – 1 na Praça dos Três Poderes. 

 

Adutoras de Água Tratada (AAT – 1 e AAT – 2) 

A adução de água tratada é composta por duas adutoras (AAT) em ferro fundido, com 

diâmetro nominal de 400 mm, contendo macro-medidores eletromagnéticos em cada 
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uma delas, operando em regime de distribuição em marcha para a zona periférica da 

cidade. A adutora AAT – 1 interliga a ETA (EET – 1) ao reservatório elevado (REL – 2) 

com 1.140 metros de extensão e a adutora AAT – 2 interliga a ETA (EET – 1) ao 

reservatório enterrado (REN – 1) com 2.400 metros de extensão. 

 

Reservação 

O sistema de abastecimento de água de Arapongas possui 6 centros de reservação. 

As unidades de reservação existentes totalizam 6.430 m³ de volume dividido entre 

reservatórios apoiados, enterrados, elevados e semi-enterrados. As unidades 

existentes encontram-se apresentadas na Tabela 24. 

 

TABELA 24: SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA – ÁREA URBANA E RURAL 

Nome 
Tipo do 

Reservatório 

Reservação 

de Água 

Capacidade 

(m³) 

Unidades 
Localização 

Montante Jusante 

RAP - 

1 
Apoiado Água Tratada 3.000 ETA EET – 1 ETA Arapongas

RAP – 

2 
Apoiado Água Tratada 1.100 ETA EET – 1 ETA Arapongas

REL – 

1  
Elevado Água Tratada 230 EET - 2 RDA 

Praça dos Três 

Poderes 

REN – 

1  
Enterrado Água Tratada 1.100 EET - 1 EET - 2 

Praça dos Três 

Poderes 

REL – 

2  
Elevado Água Tratada 500 EET - 1 RDA 

Rua Faisão 

entre as Ruas 

Apterix e 

Sangue-de-Boi 

RSE - 

1 

Semi-

Enterrado 
Água Bruta 500 AAB – 1 EEB - 2 

EEB-2 

(Estação 

Elevatória de 

Água Bruta 2 - 

Estação 

Intermediária) 

na Fazenda 

Santa 
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Nome Tipo do Reservação Capacidade Unidades Localização 

Guilhermina 

Fonte: SANEPAR, 2009b 
 

Dos reservatórios elevados utiliza-se apenas 400 m³ de seu volume útil pelo fato da 

cota entre os dois reservatórios impossibilitar a total utilização de distribuição em 

marcha para zona central e parte da zona periférica da cidade, sendo a sobra 

armazenada no reservatório enterrado e no reservatório elevado. 

 

Rede de Distribuição 

O sistema de distribuição não contém zonas de pressão, o abastecimento é realizado 

através dos reservatórios elevados que dividem a cidade em duas porções de 

abastecimento. A rede tem aproximadamente 487.107 metros, sendo a maioria em 

PVC, principalmente na zona periférica da cidade e em ferro fundido na zona central, 

atualmente em processo de substituição para PVC. 

 

Microssistemas  

Na localidade rural de Campinho o abastecimento público é realizado através da 

utilização de manancial subterrâneo por meio de poço e o tratamento é realizado 

diretamente no poço com uma simples cloração. A qualidade da água tratada 

disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela 

Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. Sua vazão máxima e volume estão na tabela 

a seguir. Observa-se que para os dados apresentados pela SANEPAR e dados de 

outorga informada pela SUDERHSA há uma utilização superior à autorizada. 

 

TABELA 25: ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAMPINHO  

Sub-

Sistema 
Manancial Obtenção

Vazão 

máxima das 

fontes 

(m³/h) 

Vazão 

outorgada 

(m³/h)/ 

horas/dia 

Vazão atual 

de captação 

(m³/h) 

Campinho Subterrâneo Poço 14,13 6,50/6 12,05 
Fonte: SANEPAR/PDM, 2008, Outorga da SUDERSHA. Adaptado pela Ecotécnica, 2009. 
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Segundo a SANEPAR, o núcleo urbano de Aricanduva é abastecido através do 

sistema produtor de água de Apucarana ficando a regional de Arapongas é 

responsável pela manutenção da rede de distribuição. 

3.4.3.2 Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgoto sanitário existente no município de Arapongas é gerenciado 

exclusivamente pela SANEPAR, na Tabela 26 demonstra-se o atendimento de esgoto 

pelas unidades atendidas e o seu numero de ligações, pode-se notar que o uso 

residencial é de 85%, em relação às outras unidades atendidas. 

 

TABELA 26: ATENDIMENTO DE ESGOTO, PELA SANEPAR, SEGUNDO AS CATEGORIAS – 2010 

CATEGORIAS UNIDADES ATENDIDAS LIGAÇÕES 
Residenciais  14.179 12.073 
Comerciais  2.220 1.697 
Industriais  68 45 

Utilidade pública  93 92 
Poder público  92 92 

Total  16.652 13.999 
FONTE: SANEPAR in IPARDES, 2011 

NOTA: Unidades (Economias) Atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade 
autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa. 

 

Unidades Construtivas que integram o Sistema de Esgoto Sanitário 

Rede coletora 

A rede coletora está implantada em duas bacias, divididas pelos espigões ao longo 

dos quais estão traçadas as ruas Flamingos e Rouxinol (rodovia). 

 

Estações Elevatórias de Esgoto  

Há duas bacias definidas para coleta de esgoto: bacia oeste/norte e sul. 

A única que se utiliza de elevatórias para encaminhar o esgoto coletado por gravidade 

para a Estação de Tratamento de Esgoto é a bacia oeste/norte. As elevatórias são as 

seguintes: 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Santo Antônio; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Indústria; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Estádio; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Jardim Aeroporto. 
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Segundo dados da SANEPAR (2009b), estão previstas para o início de 2010 a 

instalação de mais quatro estações elevatórias de esgoto (EEE), a saber: 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE III-A; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Três Bocas; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Pica- Pau; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEE Olho de Fogo. 

 
Estações de Tratamento de Esgoto  

ETE Bandeirantes 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Bandeirantes localiza-se próxima à PR-

444, bacia oeste/norte.  

O tratamento é realizado por gradeamento e desarenação, onde é retido o material 

sólido, passando para biodigestão (filtro anaeróbio) e lagoas facultativas. O efluente é 

lançado no corpo receptor que é o Ribeirão Bandeirantes do Norte, afluente do Rio 

Pirapó (Figura 29). As vazões da ETE sofrem alterações devido ao recebimento das 

vazões de 4 estações elevatórias de esgoto, com média de 19 l/s durante o dia, 

existem picos de 60 l/s (com as elevatórias).  

Segundo informações da SANEPAR (2009b), esta ETE será reformada, sendo 

prevista para agosto de 2009. 
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ETE Campinho  

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Campinho localiza-se próxima à PR-444, 

bacia sul. O tratamento é realizado por gradeamento e desarenação, onde é retido o 

material sólido, passando para biodigestão (filtro anaeróbio) e lagoas facultativas, 

depois de tratado o efluente é lançado no corpo receptor que é o Ribeirão Tabapuan, 

afluente do Ribeirão Campinho pertencente à bacia do Rio Tibagi (Figura 30). A ETE 

Campinho tem atualmente 100% de sua vazão por redes a gravidade. Sua vazão 

média é de 28 l/s durante o dia, 5 l/s durante a noite com picos de 60 l/s (chuva). 

Também estão previstas reformas nesta ETE, para o início de agosto de 2009, 

conforme informações disponibilizadas pela SANEPAR (2009b). 

FIGURA 29: LOCALIZAÇÃO DA ETE BANDEIRANTE, MUNICÍPIO ARAPONGAS 
Fonte: GOOGLE EARTH/ECOTÉCNICA, 2009. 
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3.4.3.3 Energia Elétrica 

A distribuição de energia elétrica no município de Arapongas é realizada pela empresa 

COPEL (Companhia Paranaense de Energia). O consumo de energia elétrica de 

Arapongas foi de 340.046 Mwh, sendo que o maior consumo de energia elétrica foi do 

setor secundário, com 59%, seguido pelo residencial, com 19% do consumo, e o 

menor consumo da área rural, com 2%. Em relação ao consumidores, a categoria que 

contem o maior número é a residencial com 84%, seguida do setor comercial com 8%. 

O setor secundário possui o maior consumo de energia elétrica, entretanto, 

corresponde a apenas 3% dos consumidores, conforme demonstra a Tabela 27. 

 

TABELA 27: CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - 2010 

CATEGORIAS CONSUMO (Mwh) CONSUMIDORES 
Residencial  64.722 33.335 

Setor secundário  201.881 1.234 
Setor comercial  38.316 3.537 

Rural  9.374 930 

FIGURA 30: LOCALIZAÇÃO DA ETE CAMPINHO, MUNICÍPIO ARAPONGAS 
Fonte: GOOGLE EARTH/ECOTÉCNICA, 2009. 
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CATEGORIAS CONSUMO (Mwh) CONSUMIDORES 
Outras classes  25.753 - 

Total 340.046 39.374 
FONTE: COPEL in IPARDES, 2011 

 

33..55  AAssppeeccttooss  SSóócciioo  EEccoonnôômmiiccooss  

3.5.1 Renda e Ocupação 

No ano de 2009, segundo IBGE/IPARDES, o valor do PIB per Capta de Arapongas foi 

de R$18.621,00. Quanto à ocupação há um total de 57.754 pessoas exercendo 

atividades econômicas no município (ano de 2010), que correspondem a 55,45% da 

população (IBGE, 2012). 

Inicialmente, Arapongas assim como diversos municípios paranaenses adotou a 

cultura do café como grande propulsor econômico até meados da década de 70. 

Decorrente de mudanças no contexto sócio econômico nacional passou a fazer uso de 

culturas mecanizadas como, por exemplo, para o cultivo da soja, milho além da 

pecuária. A partir da década de 90 a atividade industrial foi incentivada com o 

desenvolvimento de parques industriais. Hoje o setor secundário é o maior 

representante na distribuição do valor adicionado municipal. 

 

Neste contexto, observa-se na Tabela 28 que as principais atividades empregatícias 

em Arapongas, nos anos de 2009 e 2010, são: a indústria da madeira e do mobiliário, 

comércio varejista e Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico, 

baseando-se em dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

TABELA 28: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

(2009 - 2010) 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 

2009 2010 2009 2010 
Indústria de extração de minerais  1 1 18 17 
Indústria de produtos minerais  não metálicos 19 22 181 161 
Indústria metalúrgica 47 61 337 485 
Indústria mecânica 13 14 107 94 
Indústria de materiais elétricos e de comunicação  5 5 61 76 
Indústria de materiais de transporte  9 8 100 84 
Indústria da madeira e do mobiliário  178 182 10.175 11.096 
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 24 26 330 321 
Indústria da borracha, fumo, couros, peles, prod. 29 34 268 453 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 

2009 2010 2009 2010 
sim. e indústria diversa. 
Indústria química, produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumes, sabões, velas e mat. 
plásticos 

46 47 957 1.027 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos  35 36 221 240 
Indústria de calçados  17 14 67 66 
Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 
álcool etílico   

75 66 2.714 
2.855 

Serviços industriais e de utilidade pública  3 2 9 8 
Construção civil 157 180 428 528 
Comércio varejista 1.037 1.095 5.401 6.080 
Comércio Atacadista 129 153 966 1.066 
Instituições de crédito, seguro e de capitalização 26 30 259 287 
Administradora de imóveis, valores móbil. serv. 
tec. profis. 

202 195 1.210 
1.348 

Transporte e comunicação  105 134 741 876 
Serviços de alojamento, alim., reparo, 
manutenção, rádiofusão e televisão 

210 221 2.127 1.870 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 133 132 456 510 
Ensino 41 44 515 550 
Administração pública direta e indireta 5 6 2.194 2.756 
Agricultura, silvicultura, criação de animais, 
extração vegetal e pesca 

196 191 934 907 

Total 2.742 2.899 30.776 33.761 
Fonte: IPARDES, 2010, 2011 

 

3.5.2 Atividades Econômicas 

No município de Arapongas as atividades primárias representam apenas 2,40% do 

Produto Interno Bruto (PIB) Municipal, enquanto que as atividades industriais possuem 

maior participação, representando 41,63% e as atividades terciárias são as que 

possuem maiores representatividades com 55,96% do PIB Municipal (IBGE, 2006). A 

seguir, apresenta-se uma descrição da conformação de cada setor econômico no 

município. 

 

3.5.2.1 Setor Primário 

O setor primário de Arapongas está representado na agricultura pela produção de 

soja, trigo, café e milho. Nas safras de 2007/2008 e 2009/2010, a soja foi a que obteve 

o maior valor de produção (R$ 37.618.875,00 e R$ 31.216.074,40 respectivamente). 

Assim, a agricultura se destaca pelo plantio de grãos (Figura 31). Outras culturas 
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também vêm sendo desenvolvidas no município como a fruticultura, com destaque 

para a laranja e a horticultura, com destaque para a couve-flor  

 

FIGURA 31: CULTIVO DE GRÃOS – TRIGO E SOJA 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 
  

A silvicultura no município é representada pela produção de mudas de eucalipto, 

apresentando crescimento nas safras entre 2005 e 2008, com uma leve redução na 

safra de 2009/2010, com 1.960.000,00 mudas produzidas em 2007/2008 e 

1.745.280,00 mudas produzidas. Parcerias com empresas moveleiras do município e 

região proporcionam significativos incentivos para a produção e implantação destas 

mudas por empresas que tenham alto consumo de madeira.  Além dessas parcerias 

existem programas da Secretaria de Agricultura e Instituto EMATER que, 

proporcionam incentivos a diversificação de renda das unidades de produção, 

possibilitando melhorias importantes no nível de renda e emprego no município.  

A prática da criação de animais é basicamente baseada na pecuária de criação e leite. 

O sistema de parcerias com empresas com integração de suínos e aves possui 

relevância na produção das mesmas, pois, parte da produção de animais decorre do 

sistema de integração com grandes empresas. A produção de galináceos no município 

de Arapongas segue a tendência da região norte paranaense em que, os minifúndios 

produtores compõem o sistema de integração de grandes empresas, através dos 

Complexos Agroindustriais nesta região. A Figura 32 e Figura 33 ilustram a existência 

desse sistema de integração e parceiras entre produtores rurais e empresas. 
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FIGURA 32: IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE 

INTEGRAÇÃO NA AVICULTURA  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 

FIGURA 33: GRANJA - AVICULTURA  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 

 

Ainda, tem-se a produção de bovinos e de ovinos, proporcionando assim maiores 

possibilidades de lucro para os produtores. A criação de tais rebanhos proporciona 

ainda a oportunidade de rendas alternativas, derivadas da produção de leite e da 

produção de lã de ovelha, como pode ser observado na Figura 34. Destaca-se 

também a produção de mel de abelha, representando uma fonte de renda alternativa 

para alguns produtores. 

 

 

FIGURA 34: BOVINOCULTURA 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 
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3.5.2.2 Setor Secundário 

O desenvolvimento do setor secundário está intimamente ligado ao setor moveleiro. 

Invariavelmente a maior parte dos produtos agrícolas produzidos no município é 

comercializada através de grandes empresas e algumas delas beneficiadas em outras 

cidades. 

Este setor apresenta o segundo maior PIB na escala municipal, no entanto, apresenta 

grande número de empresas no município, principalmente do setor moveleiro. 

Conforme se destaca na Tabela 29, que representa o número de emprego e 

estabelecimentos no ano de 2010, com destaque para o setor industrial como a 

indústria moveleira e a indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico. 

Como pode ser observado o número de empregos proporcionado pelo setor 

secundário pode ser considerado significativo.  Predominantemente as indústrias 

existentes do município possuem como maior vantagem competitiva a existência de 

matérias primas advinda de recursos naturais. O principal apoio institucional recebido 

pelas empresas de forma geral é advindo da Associação Comercial e Empresarial de 

Arapongas (ACIA) e do Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas (SIMA). 

 

TABELA 29: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

NO SETOR SECUNDÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 2010 

Atividades Econômicas Estabelecimentos Empregos 

Indústria de extração de minerais 1  17 

Indústria de produtos minerais não metálicos 22 161 

Indústria metalúrgica 61 485 

Indústria mecânica 14 94 

Indústria de materiais elétricos e de comunicação 5 76 

Indústria de materiais de transporte  8 84 

Indústria da madeira e do mobiliário  182 11.096 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica  26 321 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, 
prod.sim.e ind.diversa  

34 453 

Indústria química, prod.farmac., veterin., perf., 
sabões, velas e mat.plást.  

47 1.027 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 36 240 

Indústria de calçados  14 66 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 
álcool etílico  

66 2.855 

Total  516 16.975 
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Fonte: MTE – RAIS apud IPARDES 
NOTA: Posição em 31 de dezembro 
 

 

FIGURA 35: INDÚSTRIA DE MÓVEIS  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 

FIGURA 36: INDÚSTRIA NO PARQUE INDUSTRIAL 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009 

 

Arapongas se destaca pela existência de um Parque Moveleiro, considerado o 

segundo maior do país e o primeiro do Paraná. Segundo o Sindicato das Indústrias 

Moveleiras de Arapongas – SIMA (2009), as indústrias araponguenses estão se 

adequando com programas de qualidade total e em conformidade com o meio 

ambiente para participar no mercado internacional. Uma das exigências do Mercado 

Comum Europeu é de que os móveis apresentem o Selo Verde que assegura que o 

produto foi fabricado com madeira procedente de reflorestamento. Desta forma, no 

município há o projeto SIMFLOR, o qual possui mudas de eucaliptos (madeira nobre 

para a produção de móveis), pinus e árvores nativas.  

O Parque moveleiro faz parte do Arranjo Produtivo Local de Móveis da Região de 

Arapongas. Este se caracteriza pela concentração de um expressivo número de 

empresas do mesmo setor, que cooperam entre si. O APL de Arapongas, objetiva 

envolver todos os segmentos da cadeia produtiva, fortalecendo o setor e otimizando 

resultados, gerando mais empregos e produção. Outras metas perseguidas são os 

investimentos em profissionalização de mão-de-obra e design, com foco final no 

aumento das exportações (SIMA, 2009). 

No município estão instaladas 163 empresas moveleiras, tendo uma participação no 

PIB do município de 67,31%, e uma participação no PIB nacional de móveis de 9,88% 

(SIMA, 2012). A Tabela 30 expressa os valores detalhados de empresas e empregos 

diretos e indiretos do setor moveleiro. 
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TABELA 30: DADOS GERAIS DO SETOR MOVELEIRO EM ARAPONGAS - 2011 

Quantitativo Números 

Empresas Moveleiras 163 

Empregos Diretos Gerados 11.333 

Indiretos Gerados 3.010 

Empresas Moveleiras (base territorial SIMA) 841 

Empregos Diretos Gerados (base territorial SIMA) 18.076 

Empregos Indiretos Gerados (base territorial SIMA) 4.480 

Participação das indústrias moveleiras no PIB do 
município 

67,31% 

Participação de Arapongas no PIB nacional (móveis) 9,88% 

Consumo médio de chapas de madeira 1.267.604 m³/ano 

FONTE: SIMA, 2012 

 

FIGURA 37: INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009. 

FIGURA 38: INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009.

 

3.5.2.3 Setor Terciário 

O setor de serviços no município de Arapongas está baseado primordialmente na 

atividade comercial, notadamente o comércio varejista. 

Constatou-se também que apresenta no município de Arapongas significativa parcela 

de informalidade especialmente na construção civil. Portanto, esses números podem 

ser majorados, pois os dados da RAIS englobam somente a existência de empregos 

formais, excetuando toda a espécie de informalidade. O segundo maior empregador 

do município está relacionado aos serviços de alojamento, alimentação, reparo, 
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manutenção, radiodifusão e televisão. Estes dados podem ser observados através da 

Tabela 31. 

 

TABELA 31: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

NO SETOR TERCIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 2010 

Atividades Econômicas Estabelecimentos Empregos 

Construção civil  180 528 

Comércio varejista  1.095 6.080 

Comércio atacadista  153 1.066 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização  30 287 

Administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços 
técnicos, profissionalizantes, auxiliar atividade econômica  

195 1.348 

Transporte e comunicações  134 876 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, 
radiodifusão e televisão  

221 1.870 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários  132 510 

Ensino  44 550 

Total  2.184 13.115 
Fonte: MTE – RAIS apud IPARDES, 2011 
Nota: Posição em 31 de dezembro 

 

FIGURA 39: INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009. 

FIGURA 40: ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2009.
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444   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS   DDDEEE   LLLIIIMMMPPPEEEZZZAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   

EEEXXXIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS      

44..11  RReessíídduuooss  DDoommééssttiiccooss  ee  CCoommeerrcciiaaiiss  ––  CCoolleettaa  CCoonnvveenncciioonnaall  

A coleta de resíduos domésticos e comerciais é responsabilidade da Administração 

Municipal e fiscalizada pela Secretaria da Agricultura, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente (SEASPMA). Os serviços foram terceirizados para a SANETRAN 

Saneamento Ambiental S/A. A empresa faz a coleta e o transporte dos resíduos 

domésticos, os quais são destinados ao Aterro Sanitário Municipal de Arapongas.  

A coleta dos resíduos domésticos atende parcialmente a área rural e toda a área 

urbana do município de Arapongas. Alem destas regiões, a coleta abrange todo o 

núcleo urbano de Aricanduva, o núcleo de Campinho e a Colônia Esperança.  

 

4.1.1 Setores de Coleta dos Resíduos Domésticos 

A coleta dos resíduos domésticos é realizada em dois turnos: diurno ou noturno. A 

área atendida pela coleta é dividida em 12 setores, cuja frequência pode ser de 

segunda a sábado, duas ou três vezes por semana, conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 32: SETORES E FREQUÊNCIA DE COLETA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS 

SETOR TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2       

2 2       

2 A 2       

2 B 2       

3 2       

4 2       

5 1       

6 1       

7 1       

8 1       
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SETOR TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

9 1       

10 1       
Fonte: ARAPONGAS, 2012 

 

4.1.2 Rotas da Coleta dos Resíduos Domésticos 

4.1.2.1 Rota Setor 01 

O Mapa 3 apresenta os setores de coleta contratados em 27 de agosto de 2007 e o 

Mapa 4 as rotas conforme levantamento feito com o GPS. 



FREQUÊNCIA DA COLETA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS - 2007

SETOR TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2

2 2

2A 2

2B 2

3 2

4 2

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1



FREQUÊNCIA DA COLETA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS - 2012

SETOR TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2

2 2

3 2

4 2

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

102 2
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4.1.3 Caracterização Física dos Resíduos Sólidos Domésticos 

4.1.3.1 Peso Específico 

Peso específico é a relação entre o peso do resíduo solto e o volume ocupado, 

expresso em kg/m3.  Sua determinação é fundamental para o planejamento de todo o 

sistema de gerenciamento dos resíduos e principalmente para o dimensionamento de 

instalações e aquisições de equipamentos. 

Para o cálculo e a determinação do peso específico de Arapongas, aproveitaram-se as 

pesagens realizadas no período de 27/02/2012 a 03/03/2012 da coleta de resíduos 

doméstico/comercial nos diversos setores, elaborou-se a tabela a seguir onde se 

obteve uma média resultando em 252 kg/m3.  

 

TABELA 33: ESTIMATIVA DO PESO ESPECÍFICO DOS RESÍDUOS DOMESTICO E COMERCIAL 

Total 
coletado 

Número 
de 

viagens 

Quantidade 
por viagem 

Capacidade 
do Coletor 

Taxa de 
compressão

Peso 
específico 

484.111 kg 80 ud. 6.051 kg/ud 12 m3 2:1 
252,14 
kg/m3 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 

 

4.1.4 Produção Per Capita de Resíduo Doméstico 

A geração “per capita” relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente 

e o número de habitantes de determinada região. Muitos técnicos consideram de 0,50 

a 1,30 hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil conforme tabela abaixo: 

 

TABELA 34: GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS DO BRASIL 

Tamanho da Cidade 
População Urbana 

(habitantes) 
Geração Per Capita 

(kg/hab.dia) 
Pequena Até 30.000 0,50 

Média De 30.000 a 500.000 De 0,50 a 0,80 
Grande De 500.000 a 3.000.000 De 0,80 a 1,00 

Megalópole Acima de 3.000.000 De 1,00 a 1,30 
Fonte: CEMPRE, 2000. 

 

Para o cálculo da produção per capita de resíduos domésticos do município de 

Arapongas, foram utilizadas a população urbana estimada pelo IBGE e as quantidades 
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de resíduos coletados pela empresa SANETRAN no ano de 2012 entre os dias 27 de 

fevereiro a 03 de março. Durante esta semana foi coletado um total de 483.111 kg. O 

valor obtido para o per capita foi de 0,646 kg/hab.dia, o qual está dentro do esperado 

para uma cidade de tamanho médio, entre 0,50 a 0,80 kg/hab.dia. 

Ressaltamos que não foram incluídos os resíduos originados de serviços de saúde, 

construção civil e industrial, necessários para a correta avaliação deste parâmetro. 

 

TABELA 35: PRODUÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
População Urbana 

2.012 (hab) 
Coleta Doméstica 

(ton/semana) 
Coleta Doméstica  

(ton/dia) 
Per capita 

(kg/hab.dia) 
107.046 483,111 69,015 0,645 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 

 

4.1.5 Estimativa da Quantidade de Resíduos Gerados 

A fim de avaliar o impacto da geração de resíduos do município, realizaram-se 

projeções para estimativa da quantidade de resíduos gerados até 2030, conforme a 

Tabela 36 e a Tabela 37. Foram utilizados os dados populacionais apresentados 

anteriormente e produções per capita diferentes, de 0,50 kg/hab.dia e 0,8 kg/hab.dia 

(estimativa para uma cidade de médio porte), com o objetivo de se realizar uma 

comparação entre as projeções. 

 

TABELA 36: PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

CONSIDERANDO PRODUÇÃO PER CAPITA DE 0,5 KG/HAB.DIA 

Ano 
População 

Urbana 

Quantidade 
diária  

(ton/dia) 

Quantidade total 
anual (ton/ano) 

Quantidade 
acumulada (kg) 

2012 107.046 53.523 19.535.895 19.535.895 

2013 108.524 54.262 19.805.630 39.341.525 

2014 110.022 55.011 20.079.015 59.420.540 

2015 111.541 55.771 20.356.233 79.776.773 

2016 113.081 56.541 20.637.283 100.414.055 

2017 114.643 57.322 20.922.348 121.336.403 

2018 116.226 58.113 21.211.245 142.547.648 

2019 117.830 58.915 21.503.975 164.051.623 

2020 119.457 59.729 21.800.903 185.852.525 

2021 121.107 6.055 2.210.203 188.062.728 
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2022 122.779 61.390 22.407.168 210.469.895 

2023 124.474 62.237 22.716.505 233.186.400 

2024 126.192 63.096 23.030.040 256.216.440 

2025 127.935 63.968 23.348.138 279.564.578 

2026 129.701 64.851 23.670.433 303.235.010 

2027 131.492 65.746 23.997.290 327.232.300 

2028 133.307 66.654 24.328.528 351.560.828 

2029 135.148 67.574 24.664.510 376.225.338 

2030 137.014 68.507 25.005.055 401.230.393 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 

 

TABELA 37: PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

CONSIDERANDO PRODUÇÃO PER CAPITA DE 0,8 KG/HAB.DIA 

Ano 
População 

Urbana 

Quantidade 
diária  

(ton/dia) 

Quantidade total 
anual (ton/ano) 

Quantidade 
acumulada (kg) 

2012 107.046 85.637 31.257.432 31.257.432 

2013 108.524 86.819 31.689.008 62.946.440 

2014 110.022 88.018 32.126.424 95.072.864 

2015 111.541 89.233 32.569.972 127.642.836 

2016 113.081 90.465 33.019.652 160.662.488 

2017 114.643 91.714 33.475.756 194.138.244 

2018 116.226 92.981 33.937.992 228.076.236 

2019 117.830 94.264 34.406.360 262.482.596 

2020 119.457 95.566 34.881.444 297.364.040 

2021 121.107 96.886 35.363.244 332.727.284 

2022 122.779 98.223 35.851.468 368.578.752 

2023 124.474 99.579 36.346.408 404.925.160 

2024 126.192 100.954 36.848.064 441.773.224 

2025 127.935 102.348 37.357.020 479.130.244 

2026 129.701 103.761 37.872.692 517.002.936 

2027 131.492 105.194 38.395.664 555.398.600 

2028 133.307 106.646 38.925.644 594.324.244 

2029 135.148 108.118 39.463.216 633.787.460 

2030 137.014 109.611 40.008.088 673.795.548 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 
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Analisando as duas projeções, percebe-se que a quantidade diária produzida no 

município se aproxima da média (69,58 ton/dia) entre a quantidade mínima e máxima 

estimada para cidades de médio porte. Embora o valor obtido esteja dentro do modelo 

adotado pela CEMPRE (2000), esses valores não descartam a necessidade da 

criação de mecanismos e alternativas que reduzam a produção de resíduos sólidos no 

município e que incentivem sua separação, reciclagem e destinação final adequada, 

observando-se sempre a responsabilidade do gerador. 

Para a estimativa para a coleta domiciliar utilizar-se-á uma geração de 0,80 kg/hab.dia 

conforme a Tabela 37, um valor superestimado, com relação ao obtido, porém 

considera um aumento na quantidade de resíduo gerada per capita a favor da 

segurança. Este valor permite uma avaliação preliminar da demanda da capacidade 

necessária futura do aterro sanitário. 

44..22  CCoolleettaa  SSeelleettiivvaa  ––  MMaatteerriiaaiiss  RReecciicclláávveeiiss  

 

A coleta seletiva no município de Arapongas é realizada em parceria com a 

Associação de Catadores – ASCAR, inscrita no CNPJ n° 05.513.929/0001-38, e a 

Cooperativa dos Recicladores do Município de Arapongas – COOPREARA, inscrita no 

CNPJ n° 06.169.642/0001-03. A estimativa é que a ASCAR recolha em média 20 

ton/mês e a COOPREARA 90 ton/mês de material reciclável. Embora os catadores da 

associação recolham apenas sacos com materiais recicláveis, a quantidade de 

material reciclado misturado com orgânico é considerável, intensificando a importância 

do processo de triagem.  

No ano de 2010 a quantidade total de materiais recicláveis foi de 1.320 toneladas, 

conforme Tabela 38. 

 

TABELA 38: QUANTIDADE DE MATERIAL COLETADO NO ANO DE 2010 

Material Quantidade (toneladas) 

Papel e Papelão 207 

Plásticos 280 

Metais 4 

Vidro 300 

Total 1.320 
FONTE: SNIS, 2012 
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No período de agosto de 2011 a julho de 2012, a ASCAR e a COOPREARA 

comercializaram 903 toneladas de resíduo. A maior parte é composta por papel, com 

49%, plástico, com 23% e Pet, com 15%, como mostra o Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE RECICLÁVEL, COLETADO PELA ASCAR E COOPREARA NO PERÍODO DE 

AGOSTO DE 2011 A JULHO DE 2012, SEPARADO POR TIPOLOGIA 

 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 
 

4.2.1 COOPREARA 

A Cooperativa dos Recicladores do Município de Arapongas – COOPREARA opera 

Central de Triagem de Resíduos Domiciliares da Prefeitura Municipal de Arapongas, 

situada na Rua Anu Coroca, 80, esquina com a Rua Rouxinol – Parque Industrial IV, 

de acordo com o Termo de Convênio n° 002/2012, firmado pela Lei Municipal n° 3.959, 

de 01 de Março de 2012.  

A Central de Triagem está formalizada através da licença de operação n° 4.929, válida 

ate 10 de maio de 2014. A atividade licenciada é a triagem de resíduos domiciliares 

(capacidade mensal de 2.400 t/mês), que são: 

 Plásticos em geral; 

 Vidro; 
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 Materiais ferrosos; 

 Materiais não ferrosos 

 Papéis; 

 Papelões. 

Condicionantes da LAO: A realização da compostagem da matéria orgânica não é 

permitida nesta Central, conforme orientações do Grupo Gestor da Bacia de Ribeirão 

dos Apertados. Alem da compostagem, a Central de Triagem não poderá, em hipótese 

alguma, proceder o recebimento e processamento de rejeitos de resíduos industriais.  

 

O local possui uma ampla área cujas instalações abrigam: 

 Um refeitório; 

 Dois vestiários, um masculino e outro feminino, com sanitário e chuveiro;  

 Uma área administrativa com duas salas; 

 Sala de reunião; 

 Espaço destinado para a separação, enfardamento e armazenamento dos 

resíduos; 

 Área com plataforma para carga de caminhões; 

 Área de rejeito da triagem; 

 Outros (canil, viveiro de produção de mudas de espécies nativas, plantas 

ornamentais e medicinais e espaço de equipamentos desativados). 

 

A cooperativa está formalizada através de estatuto, licenciamento ambiental (LAO até 

30/03/2014) e demais documentos devidamente regularizados.  

 

No período entre agosto de 2011 a julho de 2012 (um ano) a COOPREARA coletou 

747 ton, o Gráfico 2 representa a porcentagem de cada produto no todo. 
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GRÁFICO 2: PORCENTAGEM EM PESO DOS MATERIAS COLETADOS ENTRE AGOSTO DE 2011 A JULHO 

DE 2012 PELA COOPREARA 

 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 
 

4.2.1.1 Processo de Separação 

A usina de triagem e compostagem da cooperativa é composta pelo pátio de 

recepção, moega constituída de chapas de aço e esteira de carregamento. O 

caminhão deposita o resíduo na moega, quando está estiver com a capacidade 

máxima preenchida o lixo coletado fica no pátio de recepção, Figura 41, e depois é 

transferido para a moega. No fundo da moega há um chão movediço repassa o lixo 

para a esteira, Figura 42, onde estão os cooperados que fazem a abertura dos sacos e 

a separação manual dos resíduos. Os dois primeiros cooperados são os abridores de 

sacos e os cooperados seguintes realizam a separação do resíduo, cada um é 

responsável por um tipo de resíduo, eles coletam e depositam em tubos que há ao 

lado, Figura 43. No final do tubo há carrinhos, Figura 44, que quando cheios são 

levados, por outros cooperados, para serem depositados na baia, Figura 45, e em 

seguida são compactados, Figura 46, para serem vendidos. Os resíduos que não são 

recicláveis e que não foram coletados pelos trabalhadores, devido a grande volume, 

são depositados em um pátio, Figura 47, até que o caminhão da SANETRAN colete e 

encaminhe para o aterro sanitário do Município. 
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FIGURA 41: PÁTIO DE RECEPÇÃO 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

 
FIGURA 42: ESTEIRA DE CARREGAMENTO 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

  

FIGURA 43: ESTEIRA DE CARREGAMENTO – 

VISTA LATERAL 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 
 

FIGURA 44: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE 

RESÍDUO SEPARADO 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

 
FIGURA 45: BAIA 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

 
FIGURA 46: RESÍDUO COMPACTADO 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de Arapongas - PR 

  

RELATÓRIO 01 – Diagnóstico da Situação Atual dos Serviços 

   
109   

 

 
FIGURA 47: PÁTIO DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS NÃO 

RECICLÁVEIS 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

 

4.2.2 Projeto Piloto da Zona Sul 

Há mais de 15 anos foi criado no Estado do Paraná o “Programa Agrinho”. Um 

concurso de redação e desenho entre alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, 

cujos temas são relacionados ao meio ambiente, saúde, cidadania e trabalho e 

consumo.  

A Escola Municipal Maria Hercília Stawinski é uma das participantes deste programa e 

em uma das edições um aluno fez uma redação relatando o problema com o lixo 

depositado irregularmente no terreno baldio ao lado de sua casa. Percebendo que 

este problema prejudicava o desempenho do aluno em sala de aula, a professora 

Rosangela Alvarenga Morassutti criou, com seus alunos, o projeto Educação com 

cooperação: Lixo separado ambiente transformado. Após conhecimento da prefeitura 

Municipal de Arapongas sobre o projeto, foi estabelecida uma parceria para a 

implantação de um projeto piloto de coleta seletiva, que iniciará na Zona Sul do 

município e posteriormente será expandido para as demais regiões da cidade. Além 

da Prefeitura, o projeto da Escola Municipal conta com a partição da Associação de 

Moradores, Ong Ambiental Olho Dágua e Lions Club. 

A Cooperativa dos Recicladores de Arapongas – COOPREARA entrou neste projeto 

com o papel de realizar a coleta dos resíduos de modo porta a porta e depois separar 

o que foi coletado na Usina de Triagem. 

Além dos resíduos coletados porta a porta pelos catadores da Cooperativa, a Usina de 

Triagem também recebe o lixo coletado pelo caminhão da SANETRAN. 
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4.2.3 ASCAR 

A Associação de Catadores – ASCAR possui um barracão de 450 m² com 01 sanitário 

com chuveiro, situado na Rua Biguatinga, 80, e equipado com 02 balanças (com 

capacidades de 200 Kg e 300 Kg, Figura 48) e uma prensa, Figura 49. A prefeitura 

colabora com a associação fornecendo luz, água, telefone, cestas básicas, aluguel do 

local e caminhão para auxiliar no transporte dos resíduos. 

A associação está formalizada através de estatuto, licenciamento ambiental (LAO até 

30/03/2017) e demais devidamente regularizados.  

 
FIGURA 48: BALANÇA CAP. 200 KG 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

 
FIGURA 49: PRENSA 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

 

Uma parte do resíduo coletado pela associação é proveniente de convênio com 

empresas privadas, as quais separam o reciclado e o caminhão basculante ou 

carroceria da prefeitura, Figura 50, faz a coleta e encaminha para a ASCAR. As 

empresas conveniadas são: 

 Banco do Brasil; 

 Casas Pernambucanas; 

 Moinho Arapongas. 

Outra parte dos resíduos é proveniente de Pontos de Coleta, instalados nos seguintes 

locais: 

 Caixa Econômica; 

 Fórum Eleitoral; 

 IBGE; 

 INSS; 

 Justiça do Trabalho; 
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 Receita Federal. 

Há também a coleta em bairros próximos a ASCAR e em bairros mais afastados, tais 

como: 

 Flamingos e Tropical - a coleta é realizada por um cooperado que possui 

uma caminhonete de pequeno porte; 

 Araucária – a coleta é realizada por um carrinheiro que passa pelas 

residências coletando o reciclável 

 San Rafael – a coleta é realizada por um grupo de carrinheiros da região, 

que coletam e armazenam o resíduo em um determinado local até que o 

caminhão recolha e encaminhe para a associação. 

 

 
FIGURA 50: CAMINHÃO DA PREFEITURA TRANSPORTANDO RECICLÁVEIS 

PARA A ASCAR 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 

A ASCAR possui um convênio com a Associação Comercial e Empresarial de 

Arapongas – ACIA, no qual ela fica responsável pelo resíduo reciclável das feiras 

realizadas pela ACIA.  Quando há feiras, dois catadores são disponibilizados para 

realizar a coleta dos recicláveis e o restante o caminhão da prefeitura encaminha para 

o aterro municipal. 

Estima-se que a área de coleta da ASCAR represente em torno de 30% da cidade. 

Infelizmente a associação não consegue receber todas as doações de recicláveis, pois 

não há capacidade. Segundo a Presidenta da Associação, Flávia M. Silva, além das 

doações de recicláveis, também recebem doações de bags, entretanto muitos deles 

estão furados e a associação acaba descartando por não ter uma maquina industrial 

para remendar os bags, 

A ASCAR conta com 24 associados. E todos eles recebem pelo que cada um coletou 

e cestas básicas fornecidas pela prefeitura de Arapongas. No final do ano é realizada 
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a divisão dos lucros entre os associados, sendo que é separada uma parcela para 

operação da associação e o restante é divido entre os cooperados. 

Dentre os itens que a associação recebe/recolhe estão: 

 

 Papelão; 

 Papel Misto e Branco; 

 Jornal e Revista; 

 Pet (garrafinha e óleo); 

 Pad Colorido e Branco; 

 Plástico Fino Colorido e Branco; 

 Tetra Pak; 

 Vidro; 

 Garrafão; 

 Cimento; 

 Ráfia; 

 Plástico PVC. 

 

No período entre agosto de 2011 a julho de 2012 (um ano) a ASCAR coletou 250 ton, 

o Gráfico 3 representa a porcentagem de cada produto no todo.  
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GRÁFICO 3: PORCENTAGEM EM PESO DOS MATERIAS COLETADOS ENTRE AGOSTO DE 2011 A JULHO 

DE 2012 PELA ASCAR 

 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012 
 

44..33  LLiimmppeezzaa  ddee  LLooggrraaddoouurrooss  PPúúbblliiccooss  

4.3.1 Varrição 

A prefeitura de Arapongas realiza a varrição em alguns pontos da cidade conforme a 

necessidade. Contudo, a frequência tende a ser de uma vez por semana ou a cada 

dez dias. Além da varrição realizada pela prefeitura, o município conta com a 

participação da SANETRAN – Saneamento Ambiental S/A, empresa contratada pela 

administração publica desde 2007.  

A SANETRAN realiza dois tipos de varrição: a varrição manual, que percorre uma 

extensão de 400 a 450 km/mês; e a varrição mecânica, a qual ocorre apenas quando 

a prefeitura solicita, contudo mantém uma média de 900 a 1.000 km/mês. A área 

atendida pela varrição manual é separada em 04 setores, Figura 51. A varrição na 

região central, setor 01, é realizada diariamente, já nos demais setores, a varrição é 

realizada duas vezes por semana, conforme Tabela 39. 
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TABELA 39: FREQUÊNCIA E EXTENSÃO DOS SETORES DE VARRIÇÃO DA SANETRAN 

Setor Frequência Extensão (m) 

1 Diário 5.250 

2 Terça-feira e sexta-feira 9.735 

3 Segunda-feira e quinta-feira 10.875 

4 Quarta-feira e Sábado 10.245 
Fonte: PMA 

 

Para este serviço foi destinado 84 garis, sendo que 13 deles são contratados pela 

SANETRAN para a realização da varrição dos 04 setores, apresentados na Figura 51, 

e 71 trabalhadores contratados pela prefeitura para a realização da varrição nos locais 

que os setores varridos pela SANETRAN não englobam. 

 

 

FIGURA 51: SETORES DE VARRIÇÃO 
FONTE: ARAPONGAS, 2012 
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4.3.2 Roçada e Capina 

O serviço de roçada e capina conta com 27 funcionários: 07 da empresa contratada 

(SANETRAN) e 20 funcionários contratados pela prefeitura. A frequência com que o 

serviço é realizado depende da demanda e atende todo o perímetro urbano e distrito 

de Aricanduva.  

A roçada e capina ocorre tanto em vias pavimentadas quanto em não pavimentadas. 

O resíduo gerado é armazenado em saco plástico e coletado por um caminhão 

carroceria.  

 

4.3.3 Limpeza de Bueiros 

A limpeza de Bueiros é de responsabilidade da Secretaria de Obras e 

Desenvolvimento Urbano (SEODUR) e realizado pela própria prefeitura. Conta com 

dois funcionários, os quais realizam a limpeza sempre que necessária. 

 

44..44  FFeessttaass,,  EEvveennttooss  ee  FFeeiirraass--lliivvrreess  

O município não realiza festas e eventos regularmente. Contudo o calendário de 2012 

possui festas ou eventos em quase todos os meses, conforme Quadro 4. 

 

Mês Descrição 

Fevereiro 
Carnaval Popular com banda show, distribuição de suvenirs, 
confetes e serpentinas. 

Março 
Dia internacional da mulher – homenagem a mulher com 
apresentações musicais, distribuição de brindes e atrações 
diferentes. 

Abril 
Comemoração do aniversário da biblioteca (exposições, palestras, 
etc) 

Maio 
Comemoração ao dia das mães com apresentação de musica, 
show, distribuição de brindes entre outros. 

Junho  
Festa Junina na estação das feiras (feira da lua), com 
apresentação de musicas sertaneja e típica. 

Julho 
Concerto de Inverno (musicas orquestradas, clássicas e eruditas) 
apresentação em lugares diferentes, em teatro ou ao ar livre. 

Setembro 
Exposição do salão da independência na biblioteca pública, 
abertura da semana da pátria no paço municipal e desfile cívico. 

Outubro 
Comemoração ao Dia da Criança e Aniversário da Cidade, 
exposição no hall da biblioteca e tradicional avenida do recreia ara 
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Mês Descrição 
criançada. 

Novembro 
Comemoração ao Dia da Consciência Negra com o concurso 
Beleza Negra.  

Dezembro 
Comemoração do Natal com a chegada do Papai Noel, casinha do 
Papai Noel, apresentações natalinas em diferentes pontos da 
cidade.  

QUADRO 4: FESTAS E EVENTOS DE 2012 

FONTE: ARAPONGAS, 2012 

 

Ao término destes eventos a limpeza do local é de responsabilidade da prefeitura. 

Algumas feiras também ocorrem no município, como a feira gastronômica denominada 

Feira da Lua. Na área central do município ocorrem feiras-livres duas vezes por 

semana. É de responsabilidade da SEASPMA a limpeza do local, portanto, ao término 

das feiras, é realizada a varrição do local pela prefeitura, a qual disponibiliza 15 

funcionários, divididos em 02 equipes, para este serviço. 

44..55  RReessíídduuooss  ddee  CCoonnssttrruuççããoo  CCiivviill  

A prefeitura não realiza o serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos 

da construção civil, contudo no município há empresas, conhecidas como 

“caçambeiros”, que disponibilizam caçambas para o deposito dos resíduos, e realizam 

o serviço de transporte e destinação destes resíduos.  

 

 
FIGURA 52: CAÇAMBA ALUGADA 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 
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A empresa, devidamente licenciada pelo IAP, Nova Obra Reciclagem Ltda., Figura 53, 

é uma Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, instalada em 

Arapongas desde 2010. Empresas, como a Piccini & Cia Ltda., realizam a coleta de 

resíduos de construção civil e descarregam na usina, onde é realizada a triagem do 

resíduo de construção civil de acordo com a resolução 307 do CONAMA. Após a 

separação cada resíduo possui a sua correta destinação: 

 Classe A: são reciclados ou reutilizados na própria empresa, na produção 

de cascalho ecológico rachão, pedrisco ecológico e areia ecológica; 

 Classe B: são encaminhados para empresas específicas de reciclagem; 

 Classe C e D: são destinados para empresas licenciadas pelo IAP para 

tratamento e destino final. 

 

 
FIGURA 53: EMPRESA NOVA OBRA RECICLAGEM LTDA. 
FONTE: NOVA OBRA RECICLAGEM, 2012 

 

Cabe a Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente fiscalizar as 

empresas, certificando as que estão dando a destinação correta dos resíduos e não 

estão depositando em terrenos baldios. 

Segundo informações da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 

– SEASPMA a empresa PICCINI coletou em um ano 51.000 toneladas. 

Mesmo com a existência de empresas especializadas em coletas de resíduos da 

construção civil na região, é possível encontrar depósitos irregulares de entulho na 

região, como demonstra a Figura 54 e Figura 55. 
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FIGURA 54: DEPÓSITO IRREGULAR DE ENTULHO E 

OUTROS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 

FIGURA 55: DEPÓSITO IRREGULAR DE ENTULHO 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 

 

44..66  RReessíídduuooss  ddee  SSeerrvviiççoo  ddee  SSaaúúddee    

A coleta dos resíduos de serviço de saúde das unidades públicas de saúde é realizada 

pela empresa, contratada pela Administração Municipal, SERVIOESTE - Soluções 

Ambientais Ltda. Além da coleta do resíduo a empresa é responsável pelo transporte, 

transbordo, tratamento (quando necessário) e destinação final dos resíduos. 

Na maioria das Unidades de Saúde, Quadro 5, a coleta é realizada uma vez por 

semana, porém nos pontos onde há maior concentração de resíduo a coleta é 

realizada duas vezes por semana. São eles: 

 Mini hospital Flamingos – 18 Horas; 

 Unidade Básica Jardim São Bento; 

 Centro Integrado da Saúde da Mulher - CISAM; 

 Centro de Especialidade Jaime de Lima; 

 Pronto Atendimento 24h; 

 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; 

 Farmácia Básica; 

 Laboratório. 

 

Unidade Endereço 
Águias Rua Bigua-una – Conj. São Carlos 
Del Condor Rua Dançarino Negro, 41 – Conj. Del Condor 
San Rafael Rua Maracanã de Colar, 220 – Conj. San Rafael 
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Unidade Endereço 
Palmares Rua Tanatau, 520 – Jd. São Bento 
Petrópolis (Luiz Beffa) Rua Pato Mergulhador, 280 – Conj. Petrópolis 
Primavera Rua Gaturamo, 1.000 – Jd. Primavera 
Guadalupe Rua Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto 
Bandeirantes Rua Mergulhador, 690 – Jd. Bandeirantes 
Pombas Rua Ponbas, 655 – Centro 
Centauro Rua Mutuporanga, 289 – Conj. Centauro 
Caic Rua Codornix, 153 – Jd. Lorena 

Ulisses Guimarães 
Rua Ditui esq. Com Mineirinho – Conj. Ulisses 
Guimarães 

Araponguinha (Dr. Joaquim de 
Macedo) 

Rua Irataua, 781 – Vila Araponguinha 

Aricanduva Av. Guarani, 491 - Aricanduva 
Santo Antonio Rua Irataua, 2 – Jd. Santo Antonio 
Lori Rua Loori, 842 – Centro 
Campinho Campinho – Campinho 
Padre Chico Rua Chimango, 220 – Conj. Padre Chico 
Columbia (Dr. Josias Araujo 
Machado) 

Rua Pato Bravo, 420 – Jd. Columbia I 

Tropical Rua Gralha Cã Cã, 105 – Conj. Tropical   
Baroneza Rua Megalouro – Jd. Baroneza 
Sampaio Rua Ema – Vila Sampaio 
Cascata Rua Mergulhador, 690 – Jd. Bandeirantes 
São Vicente  Rua Tucanos, 85 – Centro 
São João Rua Maina, 49 – Vila São João 
Panorama Rua Carrancho, 183 – Jd. Panorama 
Triângulo Rua Taxa, 385 – Vila Triângulo 
Colônia Esperança Rua Juruti, 1.177 – Jaime de Lima 
Programa Dengue Rua Caneleirinho 

QUADRO 5: RELAÇÃO DOS LOCAIS DE COLETA – 01 VEZ POR SEMANA 
Fonte: ARAPONGAS, 2012 

 

44..77  RReessíídduuooss  EEssppeecciiaaiiss  

A destinação dos resíduos especiais é de responsabilidade do próprio gerador. 

Contudo, o município conta com empresas privadas especializadas que fazem o 

manejo destes resíduos. Como é o caso das embalagens de agrotóxicos e dos pneus. 
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4.7.1 Embalagens de Agrotóxicos 

A Associação Norte Paranaense de Revendedores Agroquímicos - ANPARA realiza a 

coleta de embalagens de agrotóxicos no município. Existem caminhões itinerantes que 

realizam a coleta duas vezes por ano (julho e novembro) e em dois pontos de coleta, 

um na zona rural e outro na zona urbana. A associação possui uma Unidade de 

Recebimento ambientalmente licenciada, situada em Cambé, a qual esta a 28 km da 

sede em Londrina. 

4.7.2 Pneus 

Para a reciclagem de pneus inservíveis a prefeitura possui um convênio de 

cooperação mútua com a Associação RECICLANIP, com sede em São Paulo, e a 

Empresa Laminadora de Pneus Aricanduva Ltda.– EPP, com sede em Arapongas. 

De acordo com o convênio, fica criado o centro de coleta de pneus inservíveis, 

denominado de Ponto de Coleta de Pneus, localizado na Pr. 444, Km 02 Arapongas – 

PR, e a Laminadora de Pneus Aricanduva Ltda. fica responsável por gerenciar a 

operacionalização do Ponto de Coleta de Pneus, efetuar o carregamento dos veículos 

de transporte de pneus inservíveis e garantir que o local atenda as exigências legais a 

que se destina. 

A Laminadora de Pneus Aricanduva Ltda. está formalizada através de estatuto, 

licenciamento ambiental (LAO até 22/01/2014) n°20.412, emitida pelo IAP. Conforme o 

detalhamento dos requisitos do licenciamento, a empresa deve manter os 

equipamentos de controle de poluição do ar e operá-los de modo a conservar a sua 

eficiência. Quanto aos resíduos, estes deverão ser mantidos em local coberto e 

deverão ser destinados e/ou comercializados com empresas devidamente licenciadas 

pelo IAP. 

A RECICLANIP é responsável por retirar a carreta quando estiver com capacidade 

máxima preenchida, ressaltando que a Laminadora de Pneus Aricanduva Ltda. deve 

comunicar a RECICLANIP sobre a disponibilidade de coleta com 72h de antecedência. 

Além da retirada dos pneus do ponto de coleta, a empresa deve informar, 

mensalmente, a quantidade de pneus retirados do ponto de coleta e encaminhados à 

destinação ambientalmente adequada. À Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos 

e Meio Ambiente compete a fiscalização e supervisão das atividades descritas no 

convênio. 
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44..88  RReessíídduuooss  IInndduussttrriiaaiiss  

Os resíduos industriais, assim como os especiais, são de responsabilidade do próprio 

gerador. Em Arapongas as indústrias moveleiras possuem a colaboração do Centro 

Tecnológico da Indústria Moveleira – CETEC, a qual destina os resíduos para a 

Indústria de Briquetagem. 

4.8.1 Central de Tratamento de Resíduos Industriais - CETEC 

A coleta é realizada por caminhões próprios ou contratados. Cada indústria possui 

uma caçamba Roll-on-rolloff e quando cheia é informado a CETEC. A qual envia um 

caminhão para recolher os resíduos gerados. 

A CETEC recolhe todo o material reciclável e faz a triagem em barracões. A madeira é 

encaminhada para os picadores e depois de secos, são prensados para formar os 

briquetes e pellets. Papel, papelão, cintas sintéticas, isopor, latas, vidros e metais, etc 

são triados em barracões e depois de enfardados são vendidos para recicladores 

específicos. A tinta e solventes usados são recolhidos e reciclados. Solvente é filtrado 

podendo ser reutilizado. Tintas de sobras são reciclados para utilizar para pintura de 

calçados. 

 

44..99  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  

O aterro sanitário de Arapongas está localizado na porção sudeste do núcleo urbano 

principal, na Rua Rouxinol, nº 3.206, entre os jardins Columbia IV e Planalto. O acesso 

é feito pela via interna do aterro sanitário. Sua localização é estratégica, pois, fica 

próxima à área urbanizada, onde é a origem da geração e coleta dos resíduos sólidos, 

e também é próxima à Usina de Triagem e Compostagem, local onde são separados 

os resíduos recicláveis dos orgânicos. A localização privilegiada acaba minimizando 

custos de deslocamentos entre os pontos de coleta e a disposição final (Figura 56). 
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FIGURA 56: LOCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

FONTE: PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ADAPTADO POR ECOTECNICA, 2012 

 
 
Na região da pedreira desativada, havia uma área de aproximadamente 3,6 ha, 

segundo o RAP para ampliação do aterro sanitário de Arapongas, localizada adjacente 

à área do atual Aterro Sanitário de Arapongas (porção sudoeste), conforme pode ser 

visualizado na Figura 57. Com a ampliação da área do aterro sanitário, duas questões 

serão ser resolvidas: a do passivo ambiental gerado pela desativação da pedreira e a 

ampliação da vida útil do aterro. 
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FIGURA 57: ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 
Fonte: Base Google Earth, 2008. Elaborado por Ecotécnica. 
 

Segundo a Prefeitura, a aquisição desta área foi prevista no orçamento municipal, pois 

não foi identificada nenhuma área disponível para a finalidade de aterro sanitário num 

raio de 25 km do centro do município. A escolha da área de ampliação do aterro foi 

determinada, considerando também o possível aumento dos custos, caso os resíduos 

passassem a ser levados a áreas muito distantes do centro de geração.  

Desde setembro de 2007, a Prefeitura Municipal de Arapongas terceirizou o serviço de 

operação do aterro sanitário juntamente com o serviço de coleta, o qual é realizado 

pela empresa SANETRAN AMBIENTAL S.A. A referida empresa presta serviços de 
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coleta do lixo domiciliar, operação do aterro sanitário municipal, transporte até a Usina 

de Triagem e Compostagem a transferências dos rejeitos até o aterro sanitário. 

O horário de funcionamento do Aterro Sanitário é de segunda a sexta-feira, das 8:00 

as 11:00, e das 13:00 as 18:00, com apenas um turno de quatro funcionários. Nos 

sábados, em turno únicos das 8:00 às 12:00. Não existe turno noturno. 

O Aterro Sanitário é protegido com muros e grades na face frontal e cercado nas 

outras divisas. O acesso é feito por um portão principal onde se localiza uma 

edificação com a administração, servindo também como guarita, conforme Figura 58 a 

seguir. Nesta edificação, existe uma instalação sanitária, a qual é esgotada através de 

fossa séptica.  

 

 

Os equipamentos utilizados no aterro são: um trator de esteira e uma pá carregadeira. 

Na ocasião da visita técnica, todos os funcionários estavam devidamente 

uniformizados e utilizavam EPI´s.  

FIGURA 58: ACESSO AO ATERRO E EDIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 
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FIGURA 59: EQUIPAMENTO UTILIZADO NO ATERRO E VISTA DA CÉLULA 
FONTE: ECOTÉCNICA, 2012. 
 

As vias de circulação interna podem ser descritas da seguinte forma: os acessos 

provisórios utilizados para a operação de descarga na camada em operação e 

revestidos com material de demolição selecionado e disponibilizado pela prefeitura 

dispostos sobre a camada de cobertura; os acessos permanentes apresentam uma 

mistura de terra e brita com boa compactação. Possuem inclinações variadas uma vez 

que o aterro esta disposto em níveis, na porção mais elevada é onde estão sendo 

dispostos os resíduos e na parte inferior a estação de tratamento do chorume.  

 

FIGURA 60: VIA DE CIRCULAÇÃO 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 
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FIGURA 61: VISTAS INTERNAS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 

 

 

4.9.1 Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

O sistema de drenagem pluvial é composto por bocas de lobo dispostos junto ao meio-

fio/sarjeta e encaminhados através de uma tubulação ao córrego próximo. 

 

4.9.2 Monitoramento Ambiental 

O controle ambiental da integridade do sistema de coleta e tratamento de chorume 

prevenindo a contaminação do lençol freático é feito através dos poços de 

monitoramento, localizados em três pontos.  

 

FIGURA 62: DRENAGEM INTERNA E PONTOS DE MONITORAMENTO  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 
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4.9.3 Sistema de tratamento de chorume 

O volume de líquido percolado que escoa para o sistema de drenagem instalado junto 

à camada de impermeabilização com a finalidade de escoar os chorume para os 

drenos com seção transversal de 40 cm². O percolado drenado é retirado da célula por 

meio de uma tubulação de 150 mm de diâmetro em PVC e conduzido até uma caixa 

de coleta de chorume, a qual está interligado ao poço de acumulação também por 

uma tubulação de 150 mm de diâmetro em PVC . 

Do poço de acumulação o volume percolado é encaminhado para a estação compacta 

de tratamento de chorume, composta por 3 (três) reatores, sendo: um reator de 21 m3 

(metânico); um reator de 15 m3 (aeróbio) e um reator de 15 m3 (sedimentação). O 

reator aeróbio é alimentado por um sistema cíclico de aeração forçada através de 

compressor de ar de 5 CV. A área do tratamento é protegida através de uma cobertura 

em estrutura metálica de 104 m2, área de fechamento vertical para proteção do painel 

elétrico e compressor; telhas trapezoidais em aço galvanizado; terçamento e 

contraventamento metálico. O efluente da estação compacta é encaminhado para a 

lagoa de 65 m3 impermeabilizada com geomembrana de PEAD 1mm de onde vai para 

recirculação no maciço aterrado. 

 

4.9.3.1 Recirculação do Chorume 

Foi previsto um sistema de coleta e recirculação de chorume, com a finalidade de 

preservar o lençol freático de qualquer contaminação, por menor que venha a ser.  

O efluente da estação compacta retido na lagoa é encaminhado para recirculação nas 

células preenchidas e homogeneamente distribuídos pela superfície  

Face o desnível geométrico, para a recirculação do chorume foi necessário instalar 

uma bomba de recalque com mangote na lagoa, situada após a unidade de tratamento 

compacta a qual injeta o percolado na massa de resíduos sólidos domiciliares, por 

meio de uma tubulação 2.1/2” que interliga a lagoa à tubulação de distribuição 

instalada no topo das células preenchidas. A tubulação de distribuição tem sua parte 

inferior toda perfurada para permitir uma uniforme distribuição do fluído bombeado 

sobre os resíduos. A recirculação é positiva, pois acelera a decomposição da matéria 

orgânica existente na massa de resíduos sólidos aterrados. 
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4.9.4 Sistema de Drenagem de gases 

A quantidade de gases gerados no aterro depende muito da composição dos resíduos 

sólidos. A migração dos gases gerados no meio interno para o meio externo é 

importante para a estabilidade das células evitando incêndio e até explosão. O 

caminho desse gás é feito por drenos verticais que atravessarão o aterro ao longo de 

toda sua espessura, colocado em diferentes pontos formando com os drenos 

horizontais uma malha de drenagem para retirada e posterior queima desses gases na 

saída da chaminé. Além da drenagem dos gases, os drenos verticais também têm a 

finalidade de encaminhamento de líquidos percolados para a base do aterro, fluindo 

para o sistema de drenagem de percolados e posterior encaminhamento para o 

sistema de tratamento. Para a drenagem dos gases foram instalados tubos verticais 

em interseções dos drenos horizontais previstos para drenagem do percolado.  

Os drenos foram construídos com a superposição de tubos de concreto DN 300 mm, 

revestidos com rachão, perfazendo um diâmetro de 1,0 metro envolvido por tela de 

arame galvanizado sobre uma base de concreto. No topo do dreno de gases ao final 

foi instalado um queimador tipo “flare”. 

FIGURA 63: SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012 
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555   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   LLLEEEGGGAAAIIISSS   

 

Nesta etapa estarão sendo analisadas as legislações do Município em confronto com 

normas estaduais e federais que regulamentam as questões envolvendo os Resíduos 

Sólidos Urbanos, bem como outras Normas e Resoluções que compõem o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, no intuito de identificar as características legais e 

normativas do Município de Arapongas. 

No sentido de orientar a correta destinação dos diversos resíduos gerados pela 

atividade humana, tornou-se necessária a regulamentação por meio das mais diversas 

normas que possam alcançar todos os setores, iniciando-se pelo município, onde a 

atividade é iminente. 

Conhecendo-se o histórico do desenvolvimento das cidades e entendendo que a 

urbanização, industrialização e modernização nas mais diversas áreas que atendem a 

população são os grandes causadores de resíduos em todos os aspectos, com 

destaque para os resíduos sólidos, a legislação busca regulamentar a forma de coleta 

e destinação, de acordo com a origem, em todos os níveis hierárquicos da federação, 

desde normas federais, passando pelas estaduais e culminando nas normas e 

regulamentos municipais.  

Desta forma, os municípios têm o dever constitucional de minimizar o quanto possível, 

as conseqüências maléficas da disposição dos resíduos sólidos urbanos e buscar a 

melhoria contínua no processo de coleta e destinação desses resíduos.  

55..11  CCoonnttrraattooss  

5.1.1 Contrato nº. 132/07 - de 27 de agosto de 2007 e Termos Aditivos 

ao Contrato 

Contrato de prestação de serviços para execução serviços de limpeza pública 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Arapongas e a SANETRAN – Saneamento 

Ambiental S/A – 132/07, de 27 de agosto de 2007 e Termos Aditivos ao Contrato 

132/07 – 1º. (25 de agosto de 2008 – Prorrogação de Contrato); 2º. (15 de setembro 

de 2008 – Reajuste de Valores ao Contrato); 3º. (07 de agosto de 2009 - Reajuste de 

Valores ao Contrato); 4º. (17 de agosto de 2009 – Prorrogação de Contrato); 5º. (15 de 
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dezembro de 2009 – Reajuste de Valores ao Contrato); 6º. (11 de março de 2010 – 

Aditamento ao Contrato); 7º. (16 de março de 2010 – Aditamento ao Contrato); 8º. (25 

de agosto de 2010 – Prorrogação de Contrato); 9º. (21 de setembro de 2010 – 

Reajuste de Valores ao Contrato); 10º. (01 de fevereiro de 2011 – Reajuste de Valores 

ao Contrato); 10º. (23 de agosto de 2011 – Prorrogação de Contrato e Reajuste de 

Valores ao Contrato). 

A prefeitura Municipal de Arapongas contratou os serviços da SANETRAN, empresa 

vencedora da Concorrência no. 002/07, para a realização de serviços de limpeza 

pública: 

 Coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e de feiras livres em 

determinados setores; 

 Coleta e transporte de resíduos recicláveis; 

 Coleta e transporte de pequenos animais mortos realizados em todas as vias e 

logradouros públicos; 

 Serviços de capinagem mecanizada num total de 950 km/mês; 

 Serviços de varrição mecanizada; 

 Serviços de varrição manual num total de 150 km/mês; 

 Serviço de alimentação da esteira, transbordo/transferência da Usina de 

Reciclagem para o Aterro Sanitário Municipal; 

 Serviços de operação e compactação dos resíduos domiciliares no Aterro 

Sanitário Municipal. 

O prazo do contrato inicial foi de 12 (doze) meses contados a partir do dia 10 de 

setembro de 2009, com prorrogações ajustadas por meio de Termos Aditivos, sendo 

que o Primeiro, o Quarto, o Oitavo e o Décimo Termo Aditivo ao contrato estabelecem 

a prorrogação do prazo de vigência do contrato, mantendo-se a duração de 12 meses. 

Ao todo são quatro anos que a empresa SANETRAN presta serviço para a prefeitura 

de Arapongas. Durante este período foram realizados seis Reajustes de Valores ao 

Contrato e dois Aditamento ao Contrato. O primeiro Aditivo Contratual teve como 

objetivo realizar uma alteração unilateral, ou seja, foi realizada a substituição dos 

serviços de coleta e transporte de recicláveis pelo serviço de varrição manual, e o 

segundo com o objetivo de acréscimos em alguns serviços realizados pela 

SANETRAN. 
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5.1.2 Contrato nº. 039/2011 - de 01 de março de 2011 e Termo Aditivo ao 

Contrato 

Este Contrato de Prestação de Serviços nº 039/11-I.D N° 1319, foi celebrado entre o 

Município de Arapongas e a empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, 

em 01 de março de 2011, em decorrência do Processo Licitatório nº 016/2011, 

realizado através do PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2011. 

Este contrato cumpre as formalidades de um contrato administrativo onde: identifica 

contratantes; detalha o objeto do contrato e discrimina os serviços; define o regime e 

legislação aplicada ao presente; apresenta o valor contratual e despesas; estabelece 

as condições de pagamento; delibera quanto às condições de fornecimento do serviço 

prestado e os prazos; constitui as responsabilidades dos envolvidos; dispõe das 

penalidades e situação de rescisão contratual. Constam ainda anexo I e termo aditivo, 

datados de 01 de março de 2011 e 16 de fevereiro de 2012, respectivamente.  

O contrato em análise tem como objeto: a contratação da Empresa SERVIOESTE 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA para prestação de serviços especializados para 

coleta, transporte, transbordo, tratamento (quando necessário) e destino final de 

resíduos de lixo hospitalar na rede pública e o subitem do objeto inclui a confecção de 

todos os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde (PGRSS) de todos 

os pontos de coleta indicados no Anexo I – Termo de Referência, bem como aqueles 

que vierem a ser incluídos, em conformidade com a Resolução conjunta da Secretaria 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA e Secretaria de Saúde – SESA, sob 

N° 002/2005. 

Com relação ao primeiro objeto, a Empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

LTDA deverá prestar serviços especializados para coleta, transporte, transbordo, 

tratamento (quando necessário) e destino final de resíduos de lixo hospitalar coletados 

em 38 locais, para um período de 12 (doze) meses. 

O valor contratual foi estabelecido em R$ 80.997,60 (oitenta mil e novecentos e 

noventa e sete reais e sessenta centavos), com dotação orçamentária prevista 

conforme Cláusula Segunda. 

Estabelece o presente contrato, na cláusula sexta, as Condições de Prestação dos 

Serviços prestados à Prefeitura Municipal de Arapongas devem ser o seguinte: 

a) A coleta deverá ser realizada 02 (duas) vezes por semana nos 

pontos de maior concentração de resíduos e 01 (uma) vez por 
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semana em todos os demais postos/pontos de atendimento, 

conforme relação/endereços contidos no anexo I e de acordo com a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde; 

b) A coleta consiste na remoção dos resíduos de saúde até a unidade 

de tratamento ou destinação final, utilizando técnicas que garantam 

a preservação das condições de condicionamento e a integridade 

dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, nos termos 

da Resolução N° 358/05 do CONAMA; 

c) A empresa contratada deverá efetuar a coleta e transporte de 

resíduos dos serviços de saúde através de funcionários e veículos 

devidamente treinados e equipados para o fim. Os equipamentos 

de segurança e vestimentas adequadas para a realização dos 

serviços deverão se fornecidos pela própria contratada. 

d)  Depois da retirada do resíduo das unidades de saúde, este será de 

total responsabilidade da empresa contratada; 

e) A empresa vencedora será única e exclusiva responsável pelo 

atendimento das legislações: fiscais, tributárias, previdenciárias, 

trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, ambientais, 

sanitárias, equipamentos de proteção individual e seguros em 

geral; 

f) A empresa vencedora responderá civil e criminalmente por 

quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à 

administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados 

nos locais de trabalho; 

g) Todos os serviços prestados pelo licitante vencedor deverão 

atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 

qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc, atentando-se a 

proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, 

VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 

h) A empresa vencedora deverá disponibilizar, sem custo adicional, 

bombonas a serem utilizadas para o acondicionamento dos 
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resíduos até a coleta, sendo a mesma efetuada conforme 

periodicidade necessária; 

 

Quanto ao pagamento, constante da Cláusula Quinta, este será efetuado no prazo 

máximo de 28 (vinte e oito) dias contados da data de apresentação da nota fiscal pela 

contratada referente a parcela mensal dos serviços prestados e acompanhada de 

Certidão negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. Ressaltando que 

somente serão efetuados pagamentos das Notas Fiscais que estiverem 

acompanhadas das respectivas Ordens de Serviços/autorizações, emitidas pelo 

Departamento de Compras e/ou Secretaria Municipal de Saúde.  

 

55..22  LLeeggiissllaaççããoo  MMuunniicciippaall  PPeerrttiinneennttee  

Encontram-se na Lei Orgânica do Município os fundamentos e na Lei do Plano Diretor 

as principais diretrizes para se estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos para o Município de Arapongas.  

Foram analisadas diversas leis municipais, conforme Tabela 3, entretanto a análise se 

concentra nos seguintes documentos, sem prejuízo das demais citadas e 

referenciadas no presente relatório: 

 LEI ORGÂNICA de 02 de abril de 1990.  

 PLANO DIRETOR MUNICIPAL – instituído pela Lei n° 3.588, de 05 de janeiro 

de 2009. 

 CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – Lei nº. 2.854 de 19 de dezembro de 

2001.  

 CÓDIGO DE POSTURAS - Lei Municipal nº. 3.592 de 05 de janeiro de 2009. 

 

5.2.1 Lei Orgânica  

Em âmbito Municipal, a lei fundamental é a Lei Orgânica do Município, aprovada em 

02 de abril de 1990.  

A Lei Orgânica dá suporte legal a todas as ações e diretrizes a serem implementadas 

no processo de construção e transformação pelas quais passa a cidade. Atendendo 

aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica de 
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Arapongas é o instrumento maior do município e, nela contém a base que irá nortear a 

vida da sociedade local, somar esforços comuns visando o bem estar da sociedade, o 

progresso e o desenvolvimento de seus habitantes. Desta forma, proporciona ordem 

ao desenvolvimento de todo o município. 

Os Art. 116 e Art. 117 responsabilizam o Município e o Estado pela implantação do 

programa de saneamento básico para toda a população, tanto para a área urbana 

quanto para a rural, e por garantir que o Plano Diretor esteja em conformidade com a 

Lei Orgânica, no que se refere ao saneamento básico. 

 

5.2.2 Plano Diretor Municipal 

 Lei nº. 3.588, de 05 de janeiro de 2009.  

Esta Lei instituiu o Plano Diretor Municipal, como instrumento básico da Política de 

Desenvolvimento de Arapongas. Veja-se o artigo 1º, que diz: 

Esta Lei Complementar, fundamentada na Constituição da República, 
na Constituição do Estado do Paraná, no Estatuto da Cidade – Lei 
Federal nº 10.257/2001, Lei Estadual nº 15.229/2006, Decreto 
Estadual n° 3749 de 12 de novembro de 2008 e na Lei Orgânica do 
Município, institui o Plano Diretor Municipal, sendo este o instrumento 
básico da Política de Desenvolvimento Municipal de Arapongas. 

 

Sendo parte integrante do processo de planejamento municipal, como bem determina 

a Lei, as políticas setoriais, programas, projetos, plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias e orçamento anual da administração, sem distinção devem guiar-se por 

objetivos, diretrizes e proposições contidas nesta legislação, seus anexos e 

instrumentos a ela complementares 

Nota-se a preocupação da lei para com as questões relacionadas ao Serviços e Infra-

Estrutura Públicos quando determina princípios e objetivos gerais desta política que 

pretende um progresso sem degradação ambiental. Dispostos nos incisos I, II do §1º, 

do artigo 2º, são princípios que presidem a política de desenvolvimento municipal: 

§1º. (...) 
I. Assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

garantindo aos cidadãos o direito a uma cidade sustentável, 
entendido este como o acesso à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; 

II. Garantir a preservação dos valores ambientais e culturais; 
[...] 
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Quanto aos objetivos que norteiam esta mesma política de desenvolvimento, destaque 

para o artigo 2°, inciso III, VI e VIII, os quais estão relacionados com os serviços 

oferecidos pela prefeitura a fim de promover o bem-estar da população  e o correto 

gerenciamento financeiro para a realização destes serviços. Desta forma, 

transcrevem-se do artigo 2º, os incisos I III e VI do §2º: 

§2º - São objetivos gerais que norteiam a Política de 
Desenvolvimento Municipal: 
(...) 
III. Ofertar equipamentos urbanos e comunitários e serviços 

públicos adequados à necessidade da população; 
(...) 
VI. Adequar os instrumentos de política econômica, tributária, 

financeira e os gastos públicos do município aos objetivos do 
desenvolvimento;  

(...) 
VIII. Elevar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M; 

Para alcançar estes objetivos, a legislação divide a política de desenvolvimento do 

município em setores. Cada setor com sua especialidade são assim denominados:  

Art. 3º (...): 
 I - política do desenvolvimento social;  
II – do desenvolvimento sócio-econômico;  
III – de serviços e infra-estrutura públicos;  
IV – política habitacional;  
V – política ambiental;  
VI – de ordenamento físico-territorial; e, 
VII – de gestão democrática e desenvolvimento institucional. 

Importante salientar que tais políticas setoriais serão organizadas pelos órgãos 

municipais competentes em conjunto com a Secretaria de Obras, Transporte e 

Desenvolvimento Urbano – SEODUR, seguindo o que propõe este Plano Diretor. 

Ademais, estas políticas deverão abranger o território municipal como um todo e, no 

prazo de dois anos, deverão ser instituídas através de leis complementares a este 

Plano Diretor.  

Esta lei apresenta ferramentas importantes que deverão ser utilizadas no 

desenvolvimento do PGIRS – Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos 

Sólidos. Importa assim salientar aquilo que há de mais significativo relacionado ao 

tema. 

Art. 11. A Política de Serviços e Infra-Estrutura Públicos compreende: 
I. O abastecimento de água potável e a coleta e o tratamento de 

esgoto; 
II. Os resíduos sólidos urbanos. 

Art. 12. [...] 

Art. 13. São objetivos gerais da Política de Infra-Estrutura pública: 
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I. Preservar o meio ambiente; 
II. Melhorar a coleta seletiva do lixo urbano; 
(...) 
IV. Garantir o direito ao saneamento; 
[...] 

Art. 14. São diretrizes referentes ao Abastecimento de Água Potável 
e Coleta e Tratamento de Esgoto: 

I. Aprimorar a gestão e o planejamento; 
II. Garantir abastecimento domiciliar de água tratada; 
III. Preservar os mananciais superficiais e subterrâneos de água 

potável, em especial a Bacia do Ribeirão dos Apertados e do Rio 
Pirapó; 

IV. Restringir o consumo supérfluo de água potável; 
V. Eliminar progressivamente as fossas negras; 
VI. Promover educação sanitária e melhorar o nível de participação 

da comunidade na solução dos problemas de saneamento; 
VII. Ampliar a coleta e melhorar o tratamento do esgoto domiciliar; 
VIII. Estabelecer metas progressivas de ampliação da rede coletora 

de esgoto sanitário; 
IX. Acompanhar e fiscalizar o tratamento e a depositação final do 

esgoto e resíduos industriais. 
X. Atender à população de baixa renda com soluções adequadas e 

de baixo custo para a coleta e tratamento de esgoto sanitário, 
nos termos do Código de Saúde do Paraná; 

Art. 15. São Diretrizes para os Resíduos Sólidos Urbanos. 
I. Melhorar a coleta, tratamento e depositação final do resíduo sólido; 
II. Promover a recuperação ambiental e paisagística das áreas 

públicas degradadas; 
III. Promover a educação ambiental; 
IV. Promover a reciclagem e a reutilização de resíduos, em especial 

o reaproveitamento de resíduos da construção civil. 

 

5.2.3 Código Tributário Municipal 

O Código Tributário Municipal (CTM) foi implantado à luz do Sistema Tributário 

Nacional e fundamentado na Lei Orgânica do Município e é instrumento indispensável 

ao poder de tributar do Município.  É importante que os serviços fornecidos pela 

prefeitura tenham sustentabilidade econômico-financeira de longo prazo e segurança 

jurídica. Em outras palavras, para desenvolver sua atividade social, o município 

precisa de recursos, portanto estabelece a cobrança de tributos municipais, em 

conformidade com a Constituição Federal/ 88, assegurados pelo CTM. Como afirma 

MACHADO (2004), “a tributação é o instrumento de que se tem válido a economia 

capitalista para sobreviver”. O Sistema Tributário Municipal também contempla: a 
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legislação, a administração e domicílio fiscal e ainda trata do Processo Fiscal e 

Cadastro Fiscal. 

O Município tem seu ordenamento tributário regulamentado pelo Código Tributário do 

Município sob Lei nº. 2.854 de 19 de dezembro de 2001, com alterações pela lei nº. 

3.072, de 30 de dezembro de 2003, que entrou em vigor janeiro 2004. Na sequencia, 

entrou em vigor a Lei nº. 3.073, de 05 de fevereiro de 2004, alterando alíquotas do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), constantes do Anexo I da Lei 

municipal nº. 3.072/ 03, além das outras providências. 

Dentre as taxas de competência municipal, inseridas no Artigo 111 do Código 

Tributário do Município de Arapongas, estão a Taxa de Conservação de Vias e 

Logradouros Públicos (I) e a Taxa de Coleta de Lixo(II), as quais podem ser 

cobradas com o imposto imobiliário. A Taxa de Coleta de lixo possui a possibilidade de 

ser cobrada com a fatura de água.  Como consta no artigo 112. 

Art. 112 – As taxas constantes dos incisos I a IV do artigo anterior, 
poderão ser lançadas juntamente com o imposto imobiliário, na forma 
de prazos fixados na notificação, ou individualmente, a critério do 
Executivo, podendo ainda: 
a) a taxa de coleta de lixo ser incluída na fatura de água da respectiva 
concessionária; 

Os serviços que compõem a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos 

estão descritos no atigo 114, incisos I, II e III. O artigo 115 regulamenta o meio 

utilizado para a cobrança da taxa. 

Art. 114 - Os serviços decorrentes da utilização da conservação de 
vias e logradouros públicos, específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição, compreendem: 
I - a limpeza de córregos, galerias pluviais, boca – de – lobo, bueiros 
e irrigação; 
II – a varrição e a capinação de vias e logradouros; 
III – conservação de logradouros pavimentados e não pavimentados. 
Art. 115 – O custo global dos serviços previstos no artigo anterior, 
será rateado proporcionalmente entre as unidades imobiliárias 
edificadas ou não, considerando a manutenção dos serviços e 
enquadramento de cada unidade para efeito de cálculo, definida no 
anexo VI, desta lei. 

Os serviços que compõem a Taxa de Coleta de Lixo estão descritos no artigo 116 e a  

regulamentação do meio utilizado para a cobrança da taxa descrito pelo artigo 117. 

Art. 116 – A taxa de Coleta de Lixo tem como finalidade o custeio da 
coleta, da destinação dos resíduos sólidos e da manutenção do aterro 
sanitário, colocado à disposição do contribuinte e será cobrada por 
unidade edificada em função do tipo de utilização da edificação 
(comércio, industria, serviço, residencial ou hospitalar). 
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Art. 117 – O custo global do serviço previsto no artigo anterior, será 
rateado proporcionalmente entre as unidades imobiliárias edificadas, 
considerando a destinação e enquadramento de cada unidade para 
efeito de cálculo, definida no anexo VI, desta lei. 

 

5.2.4 Código de Posturas Municipal 

O instrumento designado por Código de Posturas, nas palavras de SOUZA (2009), é 

uma das regulamentações municipais que obriga o cidadão ao cumprimento das 

regras e procedimentos nele dispostas. Isto quer dizer que o código é um conjunto de 

leis que impõe aos munícipes fazer ou desfazer aquilo que a lei prescreve além de 

conferir ao próprio Município legitimidade para determinar “posturas” cujas práticas 

deverão ser obrigatórias aos seus residentes.  

De acordo com Joel Paciornik citado em FREITAS (2002), desde que a sociedade 

concebeu a ideia de Estado, previu-se que deveria estar inserido dentro deste conceito 

um poder que se impusesse a todos os membros da coletividade, e que seria o então, 

poder de polícia (FREITAS, 2002, p. 103). 

Mas, melhor compreendido fica o conceito de poder de polícia de acordo com o 

professor Diógenes Gasparini, que conceitua como: “a atribuição de que dispõe a 

administração para condicionar o uso, o gozo e a disposição da propriedade e o 

exercício da liberdade dos administrados no interesse público ou social” (FREITAS, 

2002, 104).  

Porém, cabe destacar que o exercício do poder de polícia não é ilimitado, está adstrito 

à observância da ordem constitucional vigente, e ainda, equilíbrio e melhor caminho 

para a solução dos conflitos, como bem coloca Juarez de Freitas a respeito da co-

existência do poder de polícia e os direitos individuais: 

[...] o exercício do poder de polícia administrativa reveste-se, bem 
pensado, da característica de poder-dever, mesmo quando 
discricionário submetido que está ao princípio da legalidade e ao 
controle jurisdicional, até porque a liberdade é regra e a intervenção 
da polícia administrativa a exceção, somente se justificando á medida 
que se revelar indispensável á coexistência ordenada das liberdades 
(FREITAS: 2002, 105). 

 

O poder de polícia é um poder existente em toda a Administração Pública, e que 

possibilita a esta o exercício sobre todas as atividades e bens que afetam ou possam 

afetar a coletividade, com o objetivo de proteção do interesse social, fundamentado na 
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supremacia geral que a Administração Pública exerce em seu território, sobre todas as 

pessoas, bens e atividades (MEIRELLES, 2006, pág.468-469). 

O Código de Posturas Municipal de Arapongas foi implementado através da Lei 

Municipal nº. 3.592 de 05 de janeiro de 2009. Este Código, segundo dispõe o artigo 

1º, contém as normas e as medidas de polícia administrativas aptas ao 

estabelecimento das relações entre o poder público municipal e a população: (Art. 1º.) 

“... em matéria de higiene, saneamento, diversões e bem-estar públicos, segurança, 

ordem pública, meio ambiente, utilização das vias e trânsito, funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e ambulantes”.  

Com o objetivo precípuo de ordenar a vida urbana de Arapongas o Código de 

Posturas deste Município procura ordenar matérias de vital importância para o 

desenvolvimento social e econômico da comunidade. Desta forma, as 

regulamentações vão desde licenciamento, funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, prestadores de serviços e demais atividades, até a denominação e 

nomenclatura dos logradouros públicos, finalizando com disposições que graduam 

como infração grave punível com multa, independentemente das outras penalidades 

municipais, estaduais e federais, àqueles que impedirem ou dificultarem a execução 

das medidas de posturas deste Código: (Art. 444) “Impedir ou dificultar a aplicação das 

medidas de Posturas Municipais constitui infração grave [...]”. 

 
Específico e, ao mesmo tempo, abrangente o bastante para alcançar o 

desenvolvimento social e econômico sustentável, sem degradar o meio ambiente, esta 

legislação tem como sustentáculo a Constituição Federal, Leis Federais de Meio 

Ambiente, Código Nacional de Trânsito, dentre outros dispositivos legais.  

Por isso mesmo, o Código de Posturas do Município de Arapongas impõe regras 

necessárias à concessão de alvarás, de licenças aos estabelecimentos comerciais, à 

organização de eventos, horários de funcionamento e fechamento de comércios, da 

higiene pública, em geral; define medidas referentes a animais, a estabelecimentos 

agrícolas localizados na área rural, além de definir as infrações, penalidades e o 

processo administrativo adequado ao descumprimento desta lei.  

 

5.2.5 Serviço de Roçada 

 Lei n° 3.265, de 29 de dezembro de 2005. 
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Esta lei autoriza e regulamenta a realização e terceirização de serviços de roçada pela 

Administração Municipal, em imóveis não ocupados e terrenos baldios localizados 

dentro do perímetro urbano do município de Arapongas. Em outras palavras, quando o 

terreno baldio ou imóvel não ocupado for utilizado como depósito irregular de lixo e 

entulhos, ou necessitar do serviço de roçada, a Administração Municipal está 

autorizada a realizar ou contratar empresa competente para realizar o serviço de 

limpeza do terreno e a cobrar o valor referente ao serviço da pessoa constante do 

cadastro imobiliário e/ou mobiliário municipal como proprietário, titular do domínio ou 

possuidor a qualquer título do imóvel ou possuidor de qualquer título do terreno. 

O Capitulo II desta lei trata sobre a notificação do serviço. No caso da necessidade do 

serviço, a Administração Municipal irá informar o proprietário, no endereço por este 

definido, com antecedência mínima de 15 dias, neste período o proprietário poderá 

optar em executar ou não o serviço. Além do proprietário, a Secretaria competente 

pela realização dos serviços deve comunicar o fato a Vigilância Sanitária da Secretaria 

da Saúde. Conforme Artigo 7°, Parágrafo Único. 

 Art. 7º - A necessidade de execução dos serviços de roçada 

será informada ao sujeito passivo por meio de notificação pela 

Administração Municipal ao proprietário, no endereço por este 

definido, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, observado o 

procedimento legal estabelecido para os demais tributos, quando 

possível. 

 

 Parágrafo único – Independente da notificação de que trata 

este artigo, a Secretaria competente para a realização dos serviços 

comunicará o fato expressivamente ao órgão de Vigilância Sanitária 

da Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam adotados os 

procedimentos legais inseridos em sua esfera de competência. 

 

O Artigo 8° fornece uma alternativa para o caso da não efetivação da notificação 

prevista no Artigo 7° e como ela deve ser realizada. 

Art. 8º - Não sendo possível a efetivação da notificação na forma 

prevista no artigo anterior, a Administração Municipal poderá faze-la 

mediante publicação em edital no Órgão oficial do Município e em 

Jornal local de grande circulação. 

 

 Parágrafo único – O edital referido no artigo anterior deverá 

conter todas as informações necessárias ao perfeito esclarecimento 

do contribuinte, dentre as quais: 
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I – identificação do imóvel e/ou do contribuinte, sempre que 

possível; 

II – descrição/delimitação da região em que foi constada a 

necessidade do serviço, quando não for possível a forma indicada no 

inciso I; 

III – prazo final para a realização do serviço pelo próprio 

contribuinte; 

IV – informação sobre as ações que a Administração 

Municipal adotará no caso da não realização do serviço pelo 

contribuinte dentro do prazo fixado; 

V – indicação da data limite para a realização do serviço de 

roçada e da data em que será iniciado o serviço pela Municipalidade; 

VI – critérios para a apuração do valor que será cobrado do 

contribuinte; 

VII – indicação dos valores das multas que incidirão pelo não 

cumprimento da exigência administrativa;  

VIII – indicação das disposições legais aplicáveis; 

IX – outras informações julgadas necessárias. 

Após o fim do prazo fixado para o proprietário realizar a limpeza do terreno e constada 

a não regularização da situação do terreno, a Administração ou Empresa de 

Terceirização procederá à roçada e encaminhará os relatórios respectivos para a 

Secretaria de Finanças, responsável pelo lançamento da Taxa de Roçada descrita 

pelo Artigo 10°. 
 Art. 10 – A Taxa de Roçada será cobrada com base no custo 

do serviço, que será informado e atualizado, anualmente, pela 

Secretaria competente para a execução deste serviço, na forma 

prevista na legislação complementar que dispõe sobre as alíquotas e 

valores de tributos, das taxas e das multas municipais. 

 

 Parágrafo único – A cobrança da Taxa de Roçada não exclui 

eventual aplicação da multa devida em função do não cumprimento 

da exigência administrativa, apurada na forma da legislação própria, 

inclusive quanto à punição de reincidências. 

 

O Artigo 12° encarrega a Secretaria de Finanças pelo procedimento de lançamento e 

cobrança administrativa do valor devido pelo proprietário. Os dois artigos seguintes 

descrevem como será o procedimento. 
 

Art. 13 – A Secretaria de Finanças, mediante regular 

procedimento administrativo, procederá ao lançamento e notificará o 

sujeito passivo da constituição do crédito, encaminhando-lhe o 
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respectivo documento de arrecadação para pagamento do débito 

apurado. 

 

Parágrafo único – Nos casos em que não for localizado o 

endereço do contribuinte, a notificação de cobrança de que trata este 

artigo poderá ser feita nos moldes previstos para a notificação da 

realização da roçada, conforme artigo 8º desta lei. 

 

Art. 14 – O vencimento do débito ocorrerá no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data da emissão do documento de 

arrecadação pela Secretaria de Finanças. 

 

§ 1º - O documento de arrecadação deverá ser remetido ao 

contribuinte no prazo obrigatório de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da sua emissão. 

 

§ 2º - Na cobrança do débito mediante Editais, a publicação 

respectiva observará o prazo previsto no parágrafo anterior.  

 

 Decreto nº 063/06, de 30 de janeiro de 2006 

Este decreto visa incentivar o proprietário de lotes urbanos baldios do Município a 

realizarem a limpeza dos mesmos, através da poda, conservação e remoção de lixo e 

entulhos. Com esta atitude diminui a disseminação de insetos e roedores, que possam 

transmitir moléstias em nossa população, respeitando, também, o direito de 

vizinhança. O Artigo 2° reforça a forma de notificação da realização da limpeza do 

terreno e o Artigo 3° regulamenta o art. 10 da Lei nº 3.265, de 29 de dezembro de 

2005. 

Art. 2º. O proprietário do terreno baldio, que se encontrar em 
condições de abandono, será notificado para proceder sua limpeza, 
em 15 (quinze) dias, através de fiscal do Município, ou via postal, 
mediante A.R., devendo o proprietário do terreno assinar o protocolo 
de recebimento.  

 
Art. 3º. Caso seja necessária a intervenção Municipal para 

efetuar a limpeza do terreno, cujo proprietário já foi notificado nos 
termos do artigo anterior, será cobrada a importância referente a 1,5 
(uma vírgula cinco) UFA (Unidade Fiscal de Arapongas), para 
terrenos de até 250,00 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), 
sendo progressiva a cobrança para terrenos maiores, através do 
cálculo matemático denominado regra de três, regulamentando o art. 
10 da Lei nº 3.265, de 29 de dezembro de 2005. 
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666   AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAAIIISSS   

 

A caracterização do componente institucional realiza-se com base nos aspectos 

relativos à Administração Pública Municipal de Arapongas, neste sentido, fundamenta-

se a composição da estrutura organizacional, quadro de recursos humanos e 

financeiros, que influenciam no processo de gestão, tendo como foco o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município. 

66..11  EEssttrruuttuurraa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

A organização do Poder Executivo consolida-se pela Lei nº 2.878/2002 que dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Arapongas, e é 

composta das unidades: 

I - Unidades da Administração Direta: 

a) Órgãos de Assessoramento Superior: 

01 - Gabinete do Prefeito - GAPRE; 

02 - Gabinete do Vice-Prefeito – GVIPR; 

03 - Procuradoria Jurídica - PROJU; 

 

b) Secretarias de Natureza Meio: 

04 - Secretaria da Administração e Finanças – SAFIN 

05 - Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Habitação 

– SPDEH; 

 

c) Secretarias Municipais de Natureza Fim: 

06 - Secretaria da Saúde - SAÚDE; 

07 - Secretaria da Educação e Esportes - SEDES; 

08 – Secretaria dos Transportes e Obras Públicas - SETOP 

09 - Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUM;   

10 – Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos – SECLE; 

11 – Secretaria de Serviço Social e da Família _ SESSF. 
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II - Entidades da Administração Indireta : 

 Sociedade de Economia Mista: 

Companhia de Desenvolvimento de Arapongas - CODAR; 

 Fundações: 

 Fundação Educacional de Arapongas  

 

Pela estrutura administrativa elencada acima, verifica-se que o município dispõe de 

um órgão que trata do assunto de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a Secretaria de 

Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUM. A existência deste órgão demonstra a 

preocupação do Poder Público, frente às questões relacionadas ao Meio Ambiente e 

ao bem estar da população.   

De acordo com a lei nº 2878/2002 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa, cabe a 

esta secretaria as seguintes competências, conforme descritas no artigo 26, sendo: 

I – Manutenção da iluminação nas vias públicas bem como nos 
próprios públicos; 
II - o planejamento operacional, a formulação e a execução da política 
de preservação e proteção ambiental do Município; 
III - o desenvolvimento de pesquisas referentes à fauna e à flora;  
IV - o levantamento e cadastramento das áreas verdes;  
V - a fiscalização das reservas naturais urbanas;  
VI - o combate permanente à poluição ambiental;  
VII - o combate às várias formas de poluição sonora e visual;  
 VIII - a execução de projetos paisagísticos e de serviços de 
jardinagem e arborização; a administração, construção, manutenção 
e conservação de parques, praças e áreas de lazer; 
IX - a definição da política de limpeza urbana, através do 
gerenciamento e fiscalização da coleta, reciclagem e disposição do 
lixo, por administração direta ou através de terceiros; 
 X - os serviços de limpeza, conservação e controle de terrenos no 
perímetro urbano; 
 XI -  a apreensão de animais; 
XII - a manutenção e controle operacional da frota de veículos 
pesados, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade;  
XIII - a administração e manutenção de cemitérios e serviços 
funerários e outras atividades correlatas. 
 

Parágrafo único. O Secretário dos Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente tem por competência: 
I - gerenciar os serviços de conservação e manutenção da iluminação 
nas vias públicas e próprios públicos municipais; 
II - promover a limpeza pública, varrição, capinagem, bem como a 
reciclagem e compostagem do lixo urbano; 
III - fazer executar os serviços relativos ao ajardinamento e 
arborização de parques, jardins e logradouros públicos; 
IV - promover as medidas necessárias para proteção do meio 
ambiente, através do controle de poluição ambiental; 
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V – desenvolver e acompanhar os objetivos, as metas e ações do 
Planejamento Estratégico de Governo que estejam relacionados à 
Secretaria; 
VI - desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo 
Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua área de atuação. 

 

De 2002 a 2012, a estrutura administrativa do município sofreu alterações. 

 Lei 2.926/2002 - Alterou a sigla da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente – SESUM para SESUMA; 

 Lei 2.981/2003 – Desmembrou a Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças em Secretaria Municipal de Administração – SEMAD - e Secretaria 

Municipal de Finanças – SEFIN; 

 Lei 3.251/2005 – Criou a Secretaria da Agricultura, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente – SEASPMA, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 

Desenvolvimento Urbano – SEODUR, a Secretaria Municipal da Indústria, 

Comércio e Turismo – SEMIC e a Secretaria Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico e Habitação  - SPDEH, a Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Trânsito – SESTRAN e extinguiu a, Secretaria Transportes e Obras 

Públicas - SETOP e a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente  - 

SESUMA; 

  Lei 3.297/2006 - a criação da Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS e extinguiu a Secretaria de Serviço Social e da Família - SESSF; 

 Lei 3.878/2011 - Alterou a denominação e nomenclatura da unidade 

Administrativa Gabinete do Prefeito – GAPRE para Secretaria Municipal do 

Governo – SEGOV; 

 

Conforme as alterações apresentadas acima, a estrutura administrativa se dispõe da 

seguinte forma: 

 

I. Unidades da Administração Direta: 

 a) Órgãos de Assessoramento Superior: 

01 – Secretaria Municipal de Governo –  SEGOV; 

02 – Gabinete do Vice-Prefeito – GVIPR; 

03 – Procuradoria Jurídica - PROJU; 
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b) Secretarias de Natureza Meio: 

 

04 – Secretaria Municipal de Administração – SEMAD; 

05 – Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN; 

 

c) Secretarias Municipais de Natureza Fim: 

 

06 – Secretaria da Saúde – SAÚDE; 

07 – Secretaria da Educação e Esportes – SEDES; 

08 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento 

Urbano – SEODUR; 

09 – Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente – SEASPMA; 

10 – Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMIC; 

11 – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito – 

SESTRAN; 

12 – Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos – SECLE; 

13 – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS; 

 

II. Entidades da Administração Indireta 

 Sociedade de Economia Mista: 

Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR. 

 

 Fundações: 

Fundação Educacional de Arapongas. 

 

Nesta ótica da Estrutura Administrativa, por intermédio da composição das unidades 

organizacionais, chama atenção a disponibilização de informações municipais no site 

http://www.arapongas.pr.gov.br/ acesso em 14 de junho de 2012, há um link 

“Secretarias”, cujo objetivo é apresentar informações detalhadas e atualizadas sobre 

os serviços da prefeitura, por Secretaria de Governo, e outro link “Cidades”- 

“Gabinete”, no qual é mostrado uma breve descrição de prefeito e do vice-prefeito do 

município.  
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66..22  EEssttrruuttuurraa  OOrrççaammeennttáárriiaa  FFiinnaanncceeiirraa  

As gestões dos recursos orçamentários e financeiros estão sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), estabelecida pela lei municipal 

n°2.981/2003, que dispõe sobre criação e competência da Secretaria. Nessa estrutura, 

as funções desta Secretaria é a gerência de Convênios, Orçamentária, Finanças, 

Contabilidade, Tributação e de Fiscalização Integrada. 

O planejamento municipal para o horizonte 2010 – 2013 foi aprovado pela Lei 

municipal nº 3.934/2011 (ARAPONGAS, 2012), que dispõe sobre a alteração do PPA 

– Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013, que congrega a Administração 

Direta e Indireta, e orienta a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como  a LOA  

- Lei de Orçamento Anual, que trata das despesas e receitas anuais.  

Importante ressaltar no planejamento municipal, que tem abrangência para o horizonte 

de 4 (quatros) anos, dentre tantos programas voltados ao bem estar geral da  

população, as   ações que  impactam de modo direto e indireto no tema meio 

ambiente, e podem ser  relacionadas ao desenvolvimento do plano de resíduos 

sólidos, os quais  cabe evidenciar, conforme o Quadro 6 a seguir. 

 

Programa: Manutenção dos serviços da Secretaria 
de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 

Ação Estimativa 

Objetivo: Gestão e Desenvolvimento de Serviços 

Públicos, nas vias públicas. 

 

Limpeza Pública e 
conservação das vias 
públicas 

39.504.510,00 

Programa: Desenvolvimento, Apoio Social e 

Comunitário 
Ação Estimativa 

Objetivo: Manter a geração de emprego e renda aos 

associados da COOPREARA. 

Contribuir para o 
Desenvolvimento da 
Cooperativa dos 
Recicladores de 
Arapongas 

1.500.000,00 

Programa Gestão Ambiental Ação Estimativa 

Objetivo: Ampliação e manutenção do aterro 

municipal 
Ampliar e manter o 
Aterro Municipal 

455.000,00 

Total 41.459.510,00 
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QUADRO 6: PROGRAMAS MUNICIPAIS COM IMPACTO NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS  
Fonte: Lei 233/2009 -  PPA 2010 - 2013 (anexos) 

 

Neste contexto de planejamento municipal (2010 – 2013), observa-se que ao 

longo de quatro anos as ações previstas com impacto no meio ambiente, totalizam R$ 

41.459.510,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e nove reais), sendo 

destinadas a questões direcionadas a educação, preservação, gestão, incentivos 

financeiros, limpeza, conservação, e obras. Deste modo, estas ações propostas ao 

tema ambiental, podem contribuir, sobretudo, no resultado da aplicação do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de Arapongas - PR 

  

RELATÓRIO 01 – Diagnóstico da Situação Atual dos Serviços 

   
149   

 

777   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSEEE   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAADDDAAA   

A partir dos capítulos expostos acima, pode-se ter uma visão abrangente e detalhada 

dos vários aspectos que influenciam, condicionam e caracterizam o desenvolvimento 

municipal, principalmente na questão de resíduos. Contudo, esses componentes não 

estão isolados, mas intimamente interligados e interagindo de modo a determinar os 

padrões e processos funcionais do município.  

A análise sistêmica dos fatores apresentados tem por objetivo agregar e relacionar 

questões cruciais inerentes ao gerenciamento dos resíduos, bem como priorizar os 

fatos que são relevantes para posterior definição de proposições e ações específicas. 

As questões avaliadas seguiram a categorização adotada para elaboração deste 

diagnóstico, nos aspectos principais. O Quadro 7, apresentado a seguir, aponta as 

principais deficiências apontadas pela equipe técnica da consultoria, até o presente 

momento de elaboração do diagnóstico do PGIRS de Arapongas. 

 

N° DEFICIÊNCIAS JUSTIFICATIVAS 

1 

Carência de 

sensibilização e 

conscientização da 

população com o 

adequado 

acondicionamento 

e disposição dos 

sacos de lixo para 

a coleta (domiciliar 

e seletiva) 

A falta de sensibilização e participação de parte da 

população com a separação dos resíduos para a coleta 

domiciliar e seletiva foi identificada no município. Em 

algumas regiões do município, os resíduos são dispostos 

sem acondicionamento adequado (sacos de lixo), sendo 

encontrado resíduos espalhados em terrenos baldios, junto 

à vegetação, nas encostas de córregos e rios. 

Carência de campanhas de conscientização para a correta 

separação e destinação dos resíduos no município. 

2 

Carência de lixeiras 

adequadas nas 

residências 

Os sacos de lixo são dispostos para serem coletados no 

chão, próximo às vias, amarrados nos portões, em cima 

dos telhados ou muros e na situação menos alarmante em 

lixeiras improvisadas.  

Formas de disposição inadequadas dos sacos de lixo 

contribuem muitas vezes para: atrasos na coleta, lesões no 

serviço dos coletores (com acidentes, posturas 
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inadequadas para coleta ao se curvarem para coleta dos 

sacos de lixo no chão), além de geralmente gerarem pontos 

de acumulação de resíduos (pequenos lixões a céu aberto). 

3 

Disposição 

inadequada de 

resíduos 

Foi identificada a disposição inadequada de resíduos, 

principalmente resíduos da construção civil, em vias 

públicas e terrenos baldios. 

4 

Pontos de 

acumulação de 

resíduos 

Foram identificados diversos pontos de acumulação de 

resíduos. Esses locais, cujos resíduos ficam expostos ou 

espalhados indevidamente, prejudicam o meio ambiente e 

arriscam a saúde pública.  

A exposição dos resíduos atrai animais como cães, gatos, 

cavalos, porcos, ratos entre outros animais presentes perto 

destes locais, que costumam rasgar os sacos plásticos para 

ter acesso aos restos de alimentos. Para conseguirem os 

alimentos geralmente os animais sacodem violentamente 

os sacos plásticos, espalhando os resíduos em todo o 

entorno, favorecendo a proliferação de vetores 

transmissores de doenças, como as baratas, mosquitos, 

ratos entre outros. 

Por fim, esse tipo de disposição cujos resíduos estão 

espalhados, inviabiliza o serviço dos coletores devido ao 

tempo gasto e a falta de acondicionamento adequado em 

sacos plásticos. 

5 

Ampliação e/ou 

adequação da 

Usina de Triagem 

Com a ampliação da coleta seletiva para toda a área 

urbana verifica-se a necessidade desta ampliação e/ou 

adequação incluindo estudos para reativação da 

compostagem 

6 

Ausência de 

regulamentação 

adequada para 

destinação de 

resíduos da 

construção civil 

Foi observada em demasia pontos de depósitos e 

acumulação irregulares de resíduos da construção civil 

(entulhos) jogados em terrenos baldios. 

No entanto, a Prefeitura já vem tomando providências para 

a destinação adequada deste resíduo. 

7 
Falta de 

fiscalização 

Foram observados terrenos com acúmulo de resíduos, 

apontando para uma ausência devida de fiscalização dos 
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ambiental órgãos Ambientais (descarte em locais inadequados, 

terrenos baldios, rios, córregos, vias públicas). 

pouca eficiência da fiscalização realizada por funcionários 

da Prefeitura através de rondas esporádicas nos setores 

(poucos funcionários para realizar a fiscalização). 

8 
Taxa de coleta de 

lixo 

Cobrança da taxa de coleta de lixo fixada de forma única e 

anual,e defasada com relação aos gastos que a Prefeitura 

possui com a operação de resíduos no município, e ainda, 

sem levar em conta rotas, peso, geradores (domésticos e 

grandes geradores como comércio, indústrias etc.). 

9 

Ausência de leis 

e/ou normas 

específicas 

Falta de leis e/ou normas específicas para resíduos 

especiais (lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, agrotóxicos, 

etc.) resíduos de saúde, construção civil. 

10 
Carência de 

Recursos Humanos 

Carência de funcionários públicos para realizar a 

fiscalização e controle da disposição dos diversos tipos de 

resíduos. 

11 
Vida útil do aterro 

sanitário 

Verifica-se a necessidade da elaboração do projeto de 

ampliação da capacidade do aterro sanitário municipal 

incluindo a implantação de MDL – Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo 

12 Logística reversa 
Necessidade da elaboração e implementação de acordos 

setoriais 

QUADRO 7: PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2012. 
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