
Principais atividades realizadas em 2021 no Plano Setorial dos Resíduos Sólidos

DESCRIÇÃO:  Plano Setorial  de  Ação consistente  no estudo e  na  proposição de um
conjunto de medidas para o acompanhamento da implementação das ações exigidas pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos para a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos dos municípios do Estado do Paraná de modo também a fomentar a
atuação  das  Promotorias  de  Justiça  de  Meio  Ambiente  e  Habitação  e  Urbanismo do
Estado do Paraná no desenvolvimento de suas atribuições no referido tema.

PERÍODO: janeiro a dezembro

RESULTADOS:  -  O  MPPR  (representado  pelo  CAOPMAHU  e  o  Grupo  de  Atuação
Especializada  em  Meio  Ambiente,  Habitação  e  Urbanismo  –  GAEMA Londrina)  em
conjunto  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Turismo
(SEDEST)  e  o  Instituto  Água  e  Terra  (IAT)  realizaram  em  2021  a  segunda  fase  da
Operação Percola,  ação voltada à fiscalização do manejo  de resíduos sólidos em 55
municípios no norte do Estado, totalizando 87 áreas vistoriadas. As equipes técnicas das
três instituições realizaram vistorias nos municípios para a elaboração de diagnósticos
acerca das condições de gerenciamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos, a
fim de verificar se esse material vem sendo destinado adequadamente, em conformidade
com a Política  Nacional  de  Resíduos Sólidos  (Lei  Federal  12.305/2010).  A Operação
Percola II resultou na lavratura de 148 autos de infração ambiental e na aplicação de R$
1.426.500,00 em multas pelo Instituto Água e Terra (IAT). A partir das constatações de
irregularidades, o MPPR, a SEDEST e o IAT trabalham na pactuação, com os gestores
públicos  dos  municípios,  de  planos  de  providências  para  a  resolução  dos  problemas
identificados.

- O MPPR (representado pelo CAOPMAHU e o Grupo de Atuação Especializada em Meio
Ambiente, Habitação e Urbanismo – GAEMA Maringá) em conjunto com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (SEDEST) e o Instituto Água e Terra
(IAT)  realizaram  reuniões  periódicas  para  tratar  dos  desdobramentos  da  Operação
Percola I que ocorreu de 07 a 11 de outubro de 2019 na região noroeste do Estado, ação
voltada à fiscalização do manejo de resíduos sólidos. A ação abrangeu 46 municípios e
totalizou 63 áreas vistoriadas resultando na lavratura de 70 autos de infração ambiental e
na aplicação R$ 600.000,00 em multas pelo Instituto  Água e Terra (IAT).  A partir  das
constatações de irregularidades, o MPPR, a SEDEST e o IAT trabalham na pactuação,
com os gestores públicos dos municípios, de planos de providências para a resolução dos
problemas identificados. Dentre as ações de acompanhamento realizadas, destacam-se o
suporte e apoio técnico aos municípios, por parte do IAT e SEDEST, visando fomentar a
gestão integrada e regionalizada do RSU, de modo a garantir  o ganho de escala e o
aperfeiçoamento de gestão e de tratamento de resíduos sólidos. Estudos das regiões de
Paranavaí e Maringá, foram realizados resultando em alternativas de gerenciamento de
resíduos sólidos, demonstrando por meio de análises geográficas quais composições são
mais  estratégicas  para  desenvolver  a  gestão  consorciada.  Assim,  com  as  ações
realizadas, espera-se que em um curto prazo de tempo (até metade do ano de 2022), ao
menos 4 lixões deixem de existir na região de estudo. A partir da construção de um aterro
sanitário e/ou emprego de uma tecnologia de tratamento de RSU na região de Santo
Inácio, estima-se que mais 7 lixões serão encerrados.

- Por meio da atuação do CAOPMAHU, foi firmado um Termo de Compromisso voltado à
correta destinação de lâmpadas fluorescentes no estado, prevendo a implementação de
logística reversa em todos os municípios paranaenses. O documento formaliza acordo



entre o MPPR, representado pelo CAOPMAHU, e pela Promotoria de Justiça de Proteção
ao  Meio  Ambiente  de  Curitiba,  o  Instituto  Água e  Terra,  a  Secretaria  Estadual  de
Desenvolvimento  Sustentável  e  Turismo,  a  Associação  Brasileira  para  Gestão  de
Logística Reversa de Produtos de Iluminação (RECICLUS), a Associação Comercial do
Paraná (ACP) e a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do
Paraná  (FECOMERCIO).  Foi  acertado  que  a  RECICLUS  assumirá  o  processo  de
destinação das lâmpadas, gerenciando em todo o estado um plano de gestão que inclui,
entre  outros  itens,  a  instalação  de  unidades  específicas  para  descarte  em  todas  as
cidades  paranaenses  (Pontos  de  Entrega  Voluntária  –  PEV)  e  posterior  coleta  dos
materiais nesses locais. Os pontos devem ser abastecidos pelos consumidores, muitos
desses, comércios – daí a importância da participação da ACP e da FECOMERCIO nesse
processo.

-  Em uma articulação  do  MPPR,  em conjunto  com a  Secretaria  do  Desenvolvimento
Sustentável  e do Turismo (SEDEST),  a  equipe técnica do CAOPMAHU tem realizado
amplo  trabalho  para  a  formalização  de  outros  Termos  de  Compromissos  voltados  à
logística reversa, já tendo redigido e apresentado à sociedade – com a realização de
diversas  reuniões  –  dois  novos  Termos  de  Compromisso  específicos  para
operacionalização  da  logística  reversa  de  medicamentos  domiciliares  humanos  e
veterinários, vencidos ou não utilizados, incluindo perfurocortantes do Grupo E1, seringas
e canetas injetoras, após o descarte pelos consumidores, trabalho inédito no país.

A equipe também já vem realizando estudos para a redação de Termos de Compromisso
voltados ao vidro e às baterias de chumbo ácido.


