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RESUMO
A problemática em que os resíduos sólidos se encontram, refere-se às dificuldades para o correto gerenciamento dos
mesmos. Diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas tem mantido esforços para com a responsabilidade que
carregam sobre os resíduos que geram. Algumas destas instituições, são as instituições de ensino, que cada vez mais
se destacam na resolução da problemática. Essa pesquisa teve como objetivo elencar os instrumentos legais de gestão
de resíduos sólidos urbanos aplicáveis a Universidade Estadual de Maringá, localizada em Maringá, Paraná. A instituição
selecionada é a maior instituição do ramo localizada no município de Maringá, portanto, os resultados aqui apontados se
estendem à outras instituições do tipo localizadas na cidade de Maringá. Para tanto, analisou-se o arcabouço legal
disponível nas três dimensões do poder, sendo elas municipal, estadual e federal. Os dados foram obtidos por meio de
pesquisa  bibliográfica.  Os  resultados  atingidos  possibilitaram  saber  quais  instrumentos  específicos  devem  ser
observados  para  a  instalação  e  operação  de  iniciativas  que  busquem  gerenciar  os  resíduos  sólidos  urbanos  em
instituições de ensino localizadas em Maringá, sobretudo a selecionada para o estudo. Além disso, o estudo possibilitou
uma análise sobre os instrumentos municipais para o gerenciamento de resíduos sólidos.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Resíduos; Instrumentos de Gestão; Resíduos Sólidos Urbanos; Universidade Estadual
de Maringá.

1 INTRODUÇÃO

Desde  que  o  ser  humano  deixou  de  ser  nômade  e  passou  a  ser  sedentário  que  a
problemática dos resíduos sólidos se instaurou. Se antes, por ser não ter moradia fixa, o homem não
concentrava resíduos em um só lugar, depois de adotar um modelo de vida sedentário, a geração e
acúmulo de resíduos em uma única localidade se tornou um problema que existe até hoje nos dias
modernos.

Ao analisarmos os fatos ao longo da história,  podemos concluir  que a má disposição de
resíduos  sólidos  trouxe  muitos  problemas  relativos  à  saúde  pública.  Os  resíduos  sólidos  são
compostos  gerados  em  várias  atividades,  processos,  procedimentos  e  etc.  estes,  podendo  ter
origem variada e cujas características o impossibilite de ser lançado em corpo hídrico.

Os resíduos sólidos gerados nas cidades brasileiras e em locais de diferentes países, ainda
são um problema. A promulgação da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS é um perfeito exemplo de avanço quanto à problemática da
má disposição dos resíduos sólidos, pois prevê a confecção, implantação e execução de Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, isso permite o estabelecimento de uma normativa
base para o gerenciamento dos resíduos sólidos.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades
da comunidade, de origem: industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, de
serviços  e  de  varrição.  Consideram-se  também resíduos sólidos  os  lodos  provenientes  de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle
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de poluição,  bem como determinados líquidos,  cujas particularidades tornem inviável  o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou exijam para isso soluções técnicas
e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT, 2004, p.1).

Os  resíduos  podem  ser  classificados  de  acordo  com  sua  origem,  características  de
composição e características de periculosidade. Este estudo abordará os Resíduos Sólidos Urbanos
– RSU.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2013), os Resíduos Sólidos Urbanos compreendem todos os resíduos sólidos gerados
num aglomerado urbano, excetuados os resíduos de saúde, industriais e dos portos, aeroportos e
zonas  de  fronteira  e  ainda aqueles  estabelecidos em legislação específica  de  responsabilidade
exclusiva de seu gerador.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, (2017) “Os resíduos Sólidos Urbanos – RSU podem
ser  definidos  como:  Resíduos  originários  de  atividades  domésticas  em  residências  urbanas
(resíduos domiciliares) e os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana (resíduos de limpeza urbana).”.

A gestão de resíduos sólidos urbanos envolve um conjunto de atitudes (comportamentos,
procedimentos,  propósitos)  que  apresenta,  como  objetivo  principal,  a  eliminação  dos  impactos
ambientais negativos, associados à produção e à destinação do lixo.

A  responsabilidade  pelo  gerenciamento  dos  resíduos  no  âmbito  urbano  se  estende  aos
geradores, que devem geri-lo corretamente até a sua destinação final, evitando que o mesmo traga
riscos  à  saúde  pública.  As  principais  ferramentas  utilizadas  pelo  poder  público  para  resolver  a
problemática dos resíduos são os instrumentos de gestão, que são mecanismos legais de caráter
instrucional/regulamentador.

Os instrumentos para gestão dos resíduos sólidos são vários, sendo o principal, a PNRS,
porém, existem diversos instrumentos de gestão que buscam instruir, orientar ou regulamentar a
questão do gerenciamento dos resíduos nas cidades.

São  alguns  exemplos,  as  resoluções  do  CONAMA,  as  políticas  nacionais,  estaduais  e
municipais de resíduos sólidos, as políticas de meio ambiente e as de saneamento básico. Além
destas,  existem normas da ABNT, normas do Ministério do Trabalho e etc.  Cada instrumento é
criado com um escopo que define seu campo de aplicação e usabilidade, portanto, cada tipo de
aspecto observado (Tipo de resíduo, Localidade, tipo de Instituição ou etc.) pode ter instrumentos
específicos.

Taunchen  &  Brandli  (2006)  afirmam  que  as  instituições  de  ensino  superior  podem  ser
comparadas com pequenos núcleos urbanos,  uma vez que desenvolvem diversas atividades de
pesquisa, ensino, extensão e atividades administrativas referentes à sua operação e estrutura básica
diária, como restaurantes, auditórios e locais de convivência. A consequência destas atividades é a
geração de resíduos sólidos. Há também alguns resíduos que são classificados como industriais e
como resíduos de serviços de saúde, gerando então uma dificuldade em definir a classificação do
gerador.

Uma vez que equiparadas a núcleos urbanos por Taunchen & Brandli  (2006), os estudos
realizados  em  instalações  de  instituições  de  ensino,  permitem  simular,  mesmo  que  de  forma
limitada, a aplicação do mesmo cenário em um ambiente urbano de maior dimensão.

A Universidade Estadual de Maringá - UEM (Campus sede) possui mais de 1 milhão de m 2,
está localizado em Maringá,  no Noroeste do Paraná.  A UEM possui  características regionais e
polariza mais de 130 municípios, com população estimada em 2,5 milhões de habitantes. Com uma
comunidade  universitária  formada  por  mais  de  20  mil  pessoas,  entre  alunos,  professores  e

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



funcionários e orçamento anual de mais de R$ 180 milhões, a UEM pode ser comparada a uma
cidade de médio porte. (UEM, 2017).

Os objetivos deste trabalho foram analisar e elencar os instrumentos de gestão relacionados
aos resíduos sólidos urbanos disponíveis para aplicação na gestão dos resíduos sólidos urbanos da
Universidade Estadual de Maringá, Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste estudo, optou-se pela realização dos mesmos métodos empregados
por Da Silva (2014) que consiste em uma pesquisa teórica, embasada na revisão dos conceitos
pertinentes sobre o tema, bem como o estudo do estado da arte baseado nas legislações e normas
nacionais, estaduais e municipais. 

Os instrumentos estaduais restringiram-se a jurisdição do estado do Paraná e as municipais
ao município de Maringá. A pesquisa pode ser classificada como descritiva de caráter exploratória
objetivando uma melhor compreensão sobre a temática dos instrumentos de gestão de resíduos
sólidos e manejo ambiental em Instituições Públicas de Ensino Superior. 

Utilizaram-se  para  a  coleta  de  dados:  a  pesquisa  documental,  e  revisão  bibliográfica  de
publicações referentes à temática, a análise de documentos oficiais e demais fontes de dados sobre
os instrumentos legais para o tema correlato.

A  revisão  precede  o  inventário  dos  instrumentos  encontrados  e  o  diagnóstico  sobre  os
resultados obtidos. A busca dos instrumentos Federais foi executada no site oficial da presidência da
república,  a  dos  instrumentos  estaduais  foi  realizada  no  Sistema  Estadual  de  Legislação  e
municipais no Diário Oficial do Município.

As resoluções do CONAMA foram buscadas no site  no  Ministério  do  Meio  Ambiente,  as
normas técnicas no site da ABNT e demais documentos instrutivos no site da Prefeitura Municipal de
Maringá.

Para  verificar-se  dados  que  pudessem  efetivar  a  completude  dos  resultados  sobre  os
instrumentos  de  gestão  aplicáveis  aos  resíduos  sólidos  urbanos,  também  foi  realizado  um
levantamento bibliográfico na Plataforma de Periódicos da CAPES. Esta fase buscou verificar a
possibilidade de existência de algum mecanismo legal não listado nas bases de dados anteriores.

A pesquisa abrangeu trabalhos publicados em diversas bases de dados como Scielo, Google
Acadêmico, IBICTI e etc. A seleção dos trabalhos a serem utilizados como referência, adotou como
critério, a sua relevância que foi definida pelo próprio buscador como o número de vezes que a
publicação foi citada.

Após o levantamento dos dados, os resultados foram alocados de acordo com o aspecto que
abordam,  o  tipo  de instrumento  e  a  fase do gerenciamento  que ele  trata.  Essa classificação é
baseada na caracterização dos sistemas de gestão de resíduos definido por Angelis Neto (1999) e
pelas fases de gerenciamento dos resíduos definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Essas  fases  são:  minimização  na  fonte,  segregação,  acondicionamento,  armazenamento,
transporte, transbordo, tratamento e destinação final. Além disso, compreendem as fases de estudos
do  diagnóstico  e  de  ferramentas  como  a  educação  ambiental,  a  avaliação  de  impactos  e  a
recuperação de áreas contaminadas por resíduos.

Vale ressaltar  que apenas as legislações pertinentes aos resíduos sólidos urbanos foram
levantadas, de forma que aquelas que apresentam generalidades, mas ainda assim focam nos RSU,
foram consideradas como pertinentes ao tema.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O quadro a seguir apresenta os diversos instrumentos de gestão a nível nacional relacionados
aos resíduos sólidos urbanos obtidos através da pesquisa bibliográfica. Ressalta-se novamente que
só foram selecionados aqueles que se relacionam ou podem ser aplicados aos resíduos sólidos
urbanos, sendo ignorados os que destinam especificamente aos resíduos dos serviços de saúde, da
construção civil, industriais, químicos e etc. 

Quadro 1: - Instrumentos Nacionais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos aplicáveis
Instrumento Tipo Fase que aborda

Lei 12.305 de 2010 - Política 
Nacional de Resíduos sólidos

Lei Federal Todas

Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos

Lei Federal* Todas

NBR 10.004 de 2004 da ABNT – 
Resíduos sólidos: Classificação

Norma Técnica Classificação

NBR 10.007 de 2004 da ABNT – 
Resíduos sólidos: Amostragem

Norma técnica Amostragem

Lei 11.445 de 2007 – Política 
Nacional de Saneamento Básico

Lei Federal Todas

Resolução nº 420, de dezembro 
de 2009 do CONAMA – 
Gerenciamento ambiental

Resolução Federal
Recuperação de áreas contaminadas por

resíduos

Decreto nº 7.404, de dezembro de 
2010 – Regulamentação da PNRS

Decreto Federal Todas

Decreto 4.705 de dezembro de 
2010 – Programa Pró-Catador

Decreto Federal Reciclagem

Lei nº 9.795, de abril de 1999– 
Política Nacional de Educação 
Ambiental

Lei Federal Minimização na fonte / educação ambiental

Resolução nº 275, de abril de 
2001 do CONAMA – Código de 
cores para coletores

Resolução Federal Armazenamento / coleta e segregação

Norma 11.174 de 1990 da ABNT –
Armazenamento de resíduos 
classe II

Norma Técnica Armazenamento

Norma 12.235 de 1992 da ABNT - 
Armazenamento de resíduos 
classe I

Norma Técnica Armazenamento

Norma 7.500 de 1987 da ABNT – 
Transporte de resíduos perigosos

Norma Técnica Transporte

Fonte: dados da pesquisa, 2017

Dos instrumentos nacionais, o mais importante é a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Estabelecida pela Lei nº 12.305 de 2010 ela permitiu um grande avanço no combate aos impactos
ambientais  causados  pelo  incorreto  gerenciamento  dos  resíduos.  Inovou  ao  estabelecer  a
responsabilidade compartilhada e a deliberar sobre as ferramentas de gestão como a reciclagem, a
logística reversa e etc.
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As normas 10.004 e 10.007 da ABNT, ambas de 2004, vieram a auxiliar os estudos sobre os
resíduos  pois  tratam  da  classificação  e  amostragem  respectivamente,  itens  essenciais  para  o
diagnóstico sobre os resíduos sólidos.

As  Leis  que  escabecem  a  Política  Nacional  de  Saneamento  e  a  Política  Nacional  de
Educação Ambiental, apesar de anteriores a PNRS, são marcos importantíssimos para a questão
dos resíduos sólidos. A gestão dos resíduos sólidos é uma vertente do saneamento e só poderá ser
efetivada quando obtida por meio da educação e conscientização ambiental.

Ainda, como mostrado no quadro 1, existem as normas da ABNT que tratam sobre fases
específicas  do  gerenciamento  dos  resíduos,  são  elas  as  normas  11.174/90  e  12.235/92  que
abordam o armazenamento de resíduos classe II – não perigosos e classe I – perigosos. A norma
7.500 de 1987 auxilia no processo de gerenciamento ao orientar sobre o transporte de resíduos
considerados perigosos.

Estes resíduos (perigosos) possuem norma específica devido ao seu potencial  poluidor  e
capacidade de causar doenças, sendo agentes sensíveis que podem danificar o meio ambiente e
afetar a saúde pública.

O  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente,  órgão  consultivo  e  deliberativo  possui  duas
resoluções que tratam especificadamente dos resíduos, sendo elas a resolução 420 de 2009 que
trata sobre  o gerenciamento  ambiental  e  a  resolução 275 de 2001,  amplamente  conhecida por
estabelecer o código de cores para os coletores de resíduos.

Como mostrado, os instrumentos a nível nacional são aqueles mais abrangentes, o que é
natural se levarmos em consideração a hierarquia das esferas da Lei. Apesar do caráter geral, os
instrumentos de gestão a nível nacional sempre devem ser considerados, mesmo que sua edição
não tenha sido feita levando em consideração às especificidades locais.

Quadro 2: - Instrumentos Estaduais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos aplicáveis
Instrumento Tipo Fase que aborda

Lei Estadual nº 12.493, de 1999 – 
Lei de Resíduos Sólidos

Lei Estadual Todas

Lei Estadual 17.505, de 2013 - 
Política Estadual de Educação 
Ambiental

Lei Estadual
Educação ambiental /

Minimização

Lei Estadual 5.430 de 1999 – 
Política Estadual de Resíduos 
Sólidos

Lei Estadual Todas

Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos

Lei Estadual* Todas

Resolução SESA Nº 0029 de 2011
– Prevenção a proliferação do 
Mosquito da Dengue

Resolução Estadual Armazenamento / Disposição final

Fonte: dados da pesquisa, 2017

Como mostrado no quadro 2, os principais aspectos legais referentes ao gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos aplicáveis a nível estadual são as políticas estaduais que regulamentam as
políticas nacionais.

Um  fato  interessante  a  se  ressaltar  é  a  Lei  12.493/99  que  aborda  a  nível  estadual  o
gerenciamento de resíduos sólidos e além de outras coisas, delibera sobre o transporte de resíduos
intra-estadual e a importação de resíduos de outros estados.
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A Lei  de  resíduos  sólidos  do  Paraná,  data  de  1999,  ou  seja,  11  anos  antes  da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, isso mostra o esforço o pioneirismo do estado do Paraná no avanço
das preocupações com os impactos causados pela incorreta gestão dos resíduos sólidos urbanos.

Além das legislações anteriores, também pode ser considerada como instrumento pertinente,
a  resolução  nº  0029  de  2011  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  que  aborda  a  prevenção  da
proliferação do mosquito  da  dengue (Aedes Aegypti).  Tendo em vista  que os  resíduos,  se  mal
acondicionados, podem reter água e tornarem-se locais para que a fêmea da espécie coloque seus
ovos durante o período chuvoso, é de vital importância que hajam esforços conjuntos para eliminar
essas condições de desenvolvimento do mosquito.

Levando em consideração novamente o aspecto hierárquico das leis brasileiras, o governo
estadual  mantém suas obrigações básicas ao regulamentar  em sua jurisdição os já deliberados
objetivos e procedimentos das políticas nacionais.

Segundo Campos, (2016), Nolasco, Tavares e Bendassolli (2006) apud (Vaz, 2010), o Paraná
possui 5 instituições de ensino superior que possuem PGRS, sendo, segundo os autores, um dos
estados em que mais instituições mantém iniciativas do tipo.

Segundo Vaz (2010), os estados brasileiros carecem de instrumentos que busquem efetivar e
incentivar de forma ainda mais intensa, que as instituições de ensino elaborem seus PGRS. No
estado do Paraná, não há nenhum instrumento estadual que cumpra esse papel.

Quadro 3: - Instrumentos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos aplicáveis
Instrumento Tipo Fase que aborda

Lei Municipal 758 de 2009 – 
Politica Municipal de Meio 
Ambiente

Lei Municipal Todas

Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos

Lei Municipal* Todas

Decreto Municipal 2000 de 2011 –
PGR Online

Decreto Municipal Todas

Fonte: dados da pesquisa, 2017

A Lei municipal 758 de 2009 estabelece a Política Municipal de Meio Ambiente, sendo assim
como as políticas estaduais, uma adaptação das deliberações nacionais às realidades locais de
cada cidade.

Maringá possui um recurso inovador que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Online –
PGR Online, nele, a população e as empresas podem encontrar materiais normativos e instrucionais
sobre a gestão dos resíduos sólidos no município. É uma ferramenta importantíssima que só tem a
agregar após a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS.

No município  de  Maringá,  o  avanço  mais  recente  na questão dos resíduos  sólidos  foi  a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A nível local, o PMGIRS é
a principal ferramenta para a gestão dos resíduos sólidos de forma direta.

Para  a  gestão  de  resíduos,  o  PMGIRS  se  mostra  como  um  documento  que  apresenta
objetivos, metas e processos para o atingimento das metas em dado espaço de tempo. Torna-se
indispensável sua leitura antes de qualquer ação voltada para o gerenciamento de resíduos sólidos
na cidade de Maringá.

O CONAMA define o que é um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS:
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: documento integrante do processo de
licenciamento  ambiental,  baseado  nos  princípios  da  não  geração  de  resíduos  e  na
minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu
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manejo,  no  âmbito  dos  serviços  mencionados no art.  1º,  contemplando os  aspectos
referentes  à  geração,  segregação,  acondicionamento,  coleta,  armazenamento,
transporte,  reciclagem, tratamento e  disposição final,  bem como a proteção à saúde
pública e ao meio ambiente (CONAMA, 2005). 

Os PGRS são planos de menor abrangência, geralmente referem-se aos planos institucionais
públicos e privados,  já  os Planos Municipais de Gestão Integrada, são aqueles que abordam a
gestão integrada de resíduos, ou seja, os PGIRS integram as responsabilidades do poder público
para com os resíduos,  com as responsabilidades dos geradores/consumidores/transportadores e
etc., trata então, da responsabilidade compartilhada.

*Os Planos de Gestão aqui apontados, como o Nacional, Estadual e Municipal foram descritos
como sendo do tipo “Lei” porque Plano é uma ferramenta que tem “peso” de lei e que pode dentre
outras coisas, prever prazos, metas e punição para seu descumprimento.

Apesar das esferas superiores (estadual e federal) não manterem instrumento específico que
aborde a gestão de resíduos sólidos, em Maringá, existem duas Instituições de Ensino que possuem
PGRS,  sendo  elas  o  Centro  Universitário  de  Maringá  -  CESUMAR e  a  Pontifícia  Universidade
Católica – PUC PR. 

4 CONCLUSÃO

É evidente que preocupação com o tema resíduos sólidos é universal e vem sendo discutida
há alguns anos, tanto na esfera internacional como na esfera nacional e sobretudo na estadual e
municipal, tendo em vista que as principais legislações sobre resíduos no estado do Paraná datam
de vários anos antes das políticas nacionais que abordam o tema.

A gestão ambiental através do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos vem, ao longo das
últimas  décadas,  passando  por  um  processo  de  reformulação  e  modernização  com  vistas  à
diminuição sistemática da produção dos resíduos na fonte, minimizando o consumo e desperdício de
energia e matéria prima e, consequentemente, causando menos impacto ao meio ambiente e a
saúde pública.

Esses aspectos têm se modernizado inicialmente em 1992 pela Agenda 21, no Paraná em
1999 com a Política Estadual de Resíduos Sólidos e na esfera Nacional pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos que foi sancionada em 2010.

Tanto o poder público, quanto inúmeros profissionais vêm tratando da questão dos resíduos
sólidos,  discutindo os inúmeros aspectos que perpassam o tema, seja técnico, legal,  financeiro,
institucional, etc. Daí a extensa gama de instrumentos instrucionais que tratam e que mantém em
evidência a importância do tema, tanto por sua importância, quanto por sua transdisciplinariedade,
sobretudo  quando  se  fala  em  educação  ambiental  que  para  a  gestão  dos  RSU,  é  de  total
importância.

Muitos  dos  instrumentos  aplicáveis  para  o  Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  Urbanos
apontados, dizem respeito às características básicas da gestão, portanto, caberia a Universidade
Estadual  de  Maringá,  além  do  respeito  aos  aspectos  legais,  promover  através  de  inovações
tecnológicas ou de gestão, processos e programas pró ativos de redução e educação ambiental.

Apesar do estudo estar centrado e restrito aos resíduos sólidos urbanos, as instalações da
Universidade Estadual de Maringá geram outros tipos de resíduos como resíduos químicos em seus
laboratórios,  porém,  a  estes  cabem  legislações  próprias  e  planos  de  gerenciamento  próprios
também.

A  partir  do  estudo  foi  possível  elencar  aspectos  legais  que  devem  ser  levados  em
consideração para o gerenciamento dos resíduos na UEM, no entanto, esses instrumentos não se
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restringem apenas a Instituição estudada, tendo em vista o caráter geral das legislações. Portanto,
qualquer instituição localizada em Maringá-PR deverá levar em consideração estes instrumentos
durante o gerenciamento de seus RSU.
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