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Resumo: O aumento populacional e o desenvolvimento econômico contribuem para o aumento na 

geração de resíduos. A gestão destes resíduos ainda é um problema em diversos municípios, sendo 

que quase metade destes resíduos ainda é descartada de forma inconveniente. Também há uma falta 

de dados sobre o potencial de geração de resíduos. Com isso, este artigo apresenta o potencial de 

geração de resíduos sólidos recicláveis na mesorregião oeste do Paraná e suas microrregiões para 

criação de bancos de dados, que se faz importante para o dimensionamento de capacidade de 

processamento de usinas de aproveitamento de recicláveis. Foi utilizada uma correlação que se 

admite que a quantidade de resíduos produzidos seja proporcional a quantidade de habitantes. Os 

resíduos com maior potencial de produção são os enlatados, vidro, polímeros e PET, seguidos por 

papelão, tetrapac e isopor. O município com maior potencial de geração foi Cascavel, visto que este 

município possui o maior número de habitantes e o município com menor potencial de geração foi 

Iguatu, visto que é o município com menor número de habitantes na mesorregião Oeste do Paraná. A 

microrregião que apresentou maior potencial de geração de resíduos recicláveis foi à microrregião 

de Cascavel, com um potencial de 1.981,52 t/mês, seguida pela microrregião de Foz do Iguaçu com 

um potencial de 1.824,74 t/mês e a microrregião de Toledo com um potencial de geração de 1.731,26 

t/mês. Assim, a mesorregião oeste do Paraná apresenta um potencial significativo de geração de 

resíduos recicláveis e aproveitamento destes. 

 

Palavras-chave: Resíduos recicláveis, Potencial de geração, Aproveitamento de resíduos. 

 

Abstract: Population growth and economic development contribute to the increase in waste 

generation. These waste management is still a problem in several cities, with almost half of this waste 

is still disposed of inappropriately. There is also a lack of database on the potential of waste 

generation. Therefore, this article presents the potential for generating recyclable waste in western 

Paraná and micro-regions for creating their databases, it is important for the design processing 

capacity of recyclable utilization plants. A correlation was used which allows the amount of waste 

generated is proportional to the number of inhabitants. Waste with greater production potential are 

canned, glass, polymers and PET, followed by cardboard, tetrapac and styrofoam. The municipality 

with the highest generation potential was Cascavel, since this city has the largest number of 

inhabitants and the municipality with lower generation potential was Iguatu, as is the municipality 



 

 

with the lowest number of inhabitants in western Paraná. The micro-region with the highest potential 

for generating recyclable waste was the micro-region of Cascavel, with a potential of 1981.52 

t/month, followed by micro-region of Foz do Iguaçu with a potential of 1824.74 t/month and the 

micro-region of Toledo with a potential to generate 1731.26 t/month. Thus, the western Paraná 

presents significant potential for generation of recyclable waste and use these. 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao desenvolvimento econômico e ao crescimento populacional a geração de 

resíduos vem aumentando a cada ano. Segundo Fei et al., (2016), de modo geral, as instituições 

formais trabalham no desenvolvimento de estratégias de gestão para a separação e o tratamento dos 

resíduos, porém, ainda não conseguiram a sua plena implementação, e no gerenciando dos resíduos, 

ainda prevalece o empirismo na coleta, no processamento e na comercialização destes materiais.  

Na atualidade, a geração de resíduos nos municípios é de 1,6 a 1,9 milhões de toneladas, 

e estes resíduos, quando possuem tratamento e destinação inadequada, acabam causando vários 

inconvenientes e problemas para a sociedade e para o meio ambiente. A contaminação do solo, 

contaminação da água e contaminação do ar, além de contribuir com o agravamento dos corpos 

receptores, também compromete o desenvolvimento econômico dos territórios (CHEN et al., 2016). 

A gestão municipal de resíduos sólidos ainda é um dos principais problemas em todo o 

mundo, principalmente em países que estão em processo de desenvolvimento, onde a falta de recursos, 

a falta de planejamento e a falta de conhecimento da população, compromete a qualidade de vida da 

população (GORSEVSKI, et al., 2012). 

Segundo a ABRELPE (2014), 58,4% dos resíduos sólidos urbanos possuem destinação 

final adequada e 41,6% dos resíduos sólidos urbanos possuem destinação final inadequada, totalizando 

em media 29.659.170 t/ano de resíduos destinados a lixões ou aterros controlados e isso demonstra a 

deficiência na gestão destes resíduos.  

A reciclagem de resíduos, alem de contribuir com a redução do volume de resíduos 

sólidos urbanos, depositados nos lixões e/ou nos aterros sanitários, propicia também a dinamização da  

economia dos municípios por meio dos modelos de negócios que surgem desse tipo de aproveitamento 

de resíduos, visto que este material reciclável volta a ser inserido nos processos de produção (FEI et 

al., 2016). Por exemplo, a reciclagem de sucata de alumínio no Brasil foi de 35,3% em 2012, e a 

reciclagem de latas de alumínio para envase de bebidas foi de 97,9% em 2012 (ABRELPE, 2012). Já a 

reciclagem de papel foi de 45,7% em 2012, a reciclagem de diversos tipos de plásticos foi de 20,9% e 

a reciclagem de PET foi de 58,9% em 2012 (ABRELPE, 2012). 

No atual cenário de gerenciamento de recicláveis, pode-se constatar a ausência de dados e 

informações relacionadas ao potencial de geração total e segregada de resíduos sólidos.  Este fato tem 

dificultado enxergar o grande potencial de valoração comercial e industrial que apresentam os 

resíduos. Por isso, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o potencial total e segregado de geração de 

resíduos sólidos recicláveis na mesorregião oeste do estado do Paraná. Os resultados são 

implementados num banco de dados, o qual irá subsidiar no planejamento e no dimensionamento de 

usinas de processamento de resíduos sólidos recicláveis. A mesorregião oeste do Paraná, com 

1.296.432 habitantes (IBGE, 2015), possui uma extensão territorial de 22.851,003 km
2
, e compreende 

50 municípios. A mesorregião está dividida em três microrregiões: microrregião de Cascavel (18 

municípios), de Foz do Iguaçu (11 municípios) e de Toledo (21 municípios) (JEBAI, MOREJON, 

2015). 



 

 

 

2. METODOLOGIA 

 
Para a caracterização do potencial de oferta dos resíduos recicláveis foi utilizada uma 

correlação proposta por Morejon et al. (2006). Nesta correlação, admite-se que a produção de resíduos 

é correlacionada com o número de habitantes do município. A população total de cada um dos 50 

municípios da região Oeste do Paraná foi estimada com base do IBGE (2015). 

Conforme metodologia apresentada por Morejon et al (2012), para cada 115.000 

habitantes são produzidos 71,3 t/dia de resíduos sólidos. Deste total, 69% corresponde a fração de 

resíduos orgânicos, 8% a fração de rejeitos e 23% representam a fração de resíduos sólidos recicláveis. 

Por sua vez, conforme Tabela 1 o 23% dos resíduos recicláveis compreende sete tipos de materiais, 

sendo enlatados, isopor, PET, polímeros, papelão, tetrapac e vidro (MOREJON et al., 2006). 

 

Tabela 1. Distribuição percentual para resíduos sólidos recicláveis do tipo embalagem. 

 

Embalagens Percentual 

Enlatados 

Isopor 

PET 

Polímeros 

Papelão 

Tetrapac 

Vidro 

31% 

7% 

10% 

12% 

9% 

8% 

23% 
 

FONTE: Adaptado de Morejon et al. (2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados são organizados em por tipo de resíduos recicláveis correspondentes a cada 

uma das 3 microrregiões 

 

Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo enlatados 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo enlatados: na microrregião de 

Cascavel, o município que apresentou maior potencial de geração foi Cascavel, com 414,90 t/mês, 

sendo o maior potencial de toda mesorregião oeste do Paraná e o município que apresentou menor 

potencial nesta microrregião foi Iguatu, com a geração de 3,05 t/mês (Figura 1. a); na microrregião de 

Foz do Iguaçu, o município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis 

do tipo enlatados foi o município de Foz do Iguaçu, com um potencial de geração de 349,82 t/mês e o 

município que apresentou menor potencial de geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um 

potencial de 5,82 t/mês (Figura 1. b); e o município com maior potencial de geração de enlatados na 

microrregião de Toledo foi Toledo, que apresentou potencial de geração de 175,16 t/mês e o município 

que apresentou menor potencial nesta microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 3,33 t/mês 

(Figura 1. c).  



 

 

Figura 1. Potencial de geração de resíduos do tipo enlatados na microrregião de Cascavel 

(a), Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 

 
Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo isopor 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo isopor: na microrregião de Cascavel, o 

município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo isopor foi 

Cascavel, com um potencial de 96,66 t/mês, sendo o maior potencial de toda mesorregião oeste do 

Paraná e o município que apresentou menor potencial nesta microrregião foi Iguatu, com um potencial 

de geração de 0,69 t/mês (Figura 2. a); na microrregião de Foz do Iguaçu, o município que apresentou 

maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo isopor foi o município de Foz do 

Iguaçu, com um potencial de geração de 78,99 t/mês e o município que apresentou menor potencial de 

geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um potencial de 1,31 t/mês (Figura 2. b); e o 

município com maior potencial de geração de isopor na microrregião de Toledo foi Iracema do Oeste, 



 

 

que apresentou potencial de geração de 39,55 t/mês e o município que apresentou menor potencial 

nesta microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 0,75 t/mês (Figura 2. c).  

 
Figura 2. Potencial de geração de resíduos do tipo isopor na microrregião de Cascavel (a), 

Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 

 

Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo PET 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo PET: na microrregião de Cascavel, o 

município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo PET foi 

Cascavel, com um potencial de 138,81 t/mês, sendo o maior potencial de toda mesorregião oeste do 

Paraná e o município que apresentou menor potencial nesta microrregião foi Iguatu, com um potencial 

de geração de 0,98 t/mês (Figura 3. a); na microrregião de Foz do Iguaçu, o município que apresentou 

maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo PET foi o município de Foz do 

Iguaçu, com um potencial de geração de 112,85 t/mês e o município que apresentou menor potencial 



 

 

de geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um potencial de 1,88 t/mês (Figura 3. b); e o 

município com maior potencial de geração de PET na microrregião de Toledo foi Toledo, que 

apresentou potencial de geração de 56,50 t/mês e o município que apresentou menor potencial nesta 

microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 1,07 t/mês (Figura 3. c).  

 

Figura 3. Potencial de geração de resíduos do tipo PET na microrregião de Cascavel (a), 

Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 

 
Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo polímeros 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo polímeros: na microrregião de 

Cascavel, o município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do 

tipo polímero foi Cascavel, com um potencial de 166,57 t/mês, sendo o maior potencial de toda 

mesorregião oeste do Paraná e o município que apresentou menor potencial nesta microrregião foi 

Iguatu, com um potencial de geração de 1,18 t/mês (Figura 4. a); na microrregião de Foz do Iguaçu, o 



 

 

município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo polímero 

foi o município de Foz do Iguaçu, com um potencial de geração de 125,42 t/mês e o município que 

apresentou menor potencial de geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um potencial de 2,25 

t/mês (Figura 4. b); e o município com maior potencial de geração de polímero na microrregião de 

Toledo foi Toledo, que apresentou potencial de geração de 67,80 t/mês e o município que apresentou 

menor potencial nesta microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 1,29 t/mês (Figura 4.c).  

 

Figura 4. Potencial de geração de resíduos do tipo polímero na microrregião de Cascavel 

(a), Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 

 

 
Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo papelão 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo papelão: na microrregião de Cascavel, 

o município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo papelão 

foi Cascavel, com um potencial de 120,43 t/mês, sendo o maior potencial de toda mesorregião oeste 



 

 

do Paraná e o município que apresentou menor potencial nesta microrregião foi Iguatu, com um 

potencial de geração de 0,89 t/mês (Figura 5. a); na microrregião de Foz do Iguaçu, o município que 

apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo papelão foi o município 

de Foz do Iguaçu, com um potencial de geração de 101,56 t/mês e o município que apresentou menor 

potencial de geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um potencial de 1,69 t/mês (Figura 5.b); 

e o município com maior potencial de geração de papelão na microrregião de Toledo foi Toledo, que 

apresentou potencial de geração de 50,85 t/mês e o município que apresentou menor potencial nesta 

microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 0,97 t/mês (Figura 5.c).  

 

Figura 5. Potencial de geração de resíduos do tipo papelão na microrregião de Cascavel 

(a), Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 

 
Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo tetrapac 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo tetrapac: na microrregião de Cascavel, 

o município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo tetrapac 



 

 

foi Cascavel, com um potencial de 107,05 t/mês, sendo o maior potencial de toda mesorregião oeste 

do Paraná e o município que apresentou menor potencial nesta microrregião foi Iguatu, com um 

potencial de geração de 0,79 t/mês (Figura 6. a); na microrregião de Foz do Iguaçu, o município que 

apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo tetrapac foi o município 

de Foz do Iguaçu, com um potencial de geração de 90,28 t/mês e o município que apresentou menor 

potencial de geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um potencial de 1,50 t/mês (Figura 6.b); 

e o município com maior potencial de geração de tetrapac na microrregião de Toledo foi Toledo, que 

apresentou potencial de geração de 45,20 t/mês e o município que apresentou menor potencial nesta 

microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 0,86 t/mês (Figura 6.c).  

 

Figura 6. Potencial de geração de resíduos do tipo tetrapac na microrregião de Cascavel 

(a), Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 
Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo vidro 

 

Para o caso de resíduos sólidos recicláveis do tipo vidro: na microrregião de Cascavel, o 

município que apresentou maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo vidro foi 



 

 

Cascavel, com um potencial de 307,75 t/mês, sendo o maior potencial de toda mesorregião oeste do 

Paraná e o município que apresentou menor potencial nesta microrregião foi Iguatu, com um potencial 

de geração de 2,27 t/mês (Figura 7. a); na microrregião de Foz do Iguaçu, o município que apresentou 

maior potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis do tipo vidro foi o município de Foz do 

Iguaçu, com um potencial de geração de 259,55 t/mês e o município que apresentou menor potencial 

de geração nesta microrregião foi Ramilândia, com um potencial de 4,31 t/mês (Figura 7. b); e o 

município com maior potencial de geração de vidro na microrregião de Toledo foi Toledo, que 

apresentou potencial de geração de 129,96 t/mês e o município que apresentou menor potencial nesta 

microrregião foi Iracema do Oeste, com potencial de 2,47 t/mês (Figura 7. c).  

 

Figura 7. Potencial de geração de resíduos do tipo vidro na microrregião de Cascavel (a), 

Foz do Iguaçu (b) e Toledo (c) em 2015. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Na tabela 2 é apresentando o potencial de geração de resíduos recicláveis por t/dia e por 

t/mês para cada microrregião do oeste do paraná. O maior potencial de geração de resíduos recicláveis 

está na microrregião de Cascavel, seguido pela microrregião de Foz do Iguaçu e pela microrregião de 

Toledo. Isso de deve a maior concentração populacional na microrregião de Cascavel, 

consequentemente com maior produção de resíduos. O potencial de produção de resíduos sólidos 

recicláveis na mesorregião oeste do Paraná por dia é de 184,58 t/mês e de 5.537,52 t/mês, mostrando 

assim o grande potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis e assim do potencial de 

aproveitamento.  

 

Tabela 2. Potencial de geração de resíduos sólidos recicláveis na mesorregião oeste do 

Paraná. 

 

Resíduos  
Microrregião Cascavel Microrregião Foz do Iguaçu Microrregião Toledo 

t/dia t/mês t/dia t/mês t/dia t/mês 

       

Enlatados 20,48 614,27 18,86 565,67 17,89 536,69 

Isopor 4,62 138,71 4,26 127,73 4,04 121,19 

PET 6,61 198,15 6,08 182,47 5,77 173,13 

Polímeros 7,93 237,78 7,30 218,97 6,93 207,75 

Papelão 5,94 178,34 5,47 164,23 5,19 155,81 

Tetrapac 5,28 158,52 4,87 145,98 4,62 138,50 

Vidro 15,19 455,75 13,99 419,69 13,27 398,19 

Total 66,05 1.981,52 60,82 1.824,74 57,71 1.731,26 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mesorregião Oeste do Paraná possui significativo volume de geração de resíduos 

sólidos recicláveis e a sua caracterização mostrou o grande potencial de aproveitamento desses 

resíduos, como matéria prima ou insumo de outros processos de industrialização. Para viabilizar a 

implantação das usinas de processamento de resíduos se faz necessário a implantação de novos 

modelos de gestão. Nesses modelos deve prevalecer os consórcios municipais, uma vez que as usinas 

requerem de grandes volumes de materiais recicláveis. Com isso consegue-se uma maior valoração 

dos recicláveis, e a agregação de valor, por meio das usinas, na região Oeste do Paraná, além de 

diminuir o volume dos resíduos destinados aos aterros sanitários, contribui também com a geração de 

emprego e renda. Dessa forma, os resultados do presente trabalho devem contribuir e auxiliar no 

dimensionamento da capacidade de processamento de usinas recicladoras. A falta de dados 

relacionados ao potencial total e segregado de geração de resíduos é ampla, e não se restringe apenas a 

mesorregião Oeste do Paraná, revelando oportunidades de pesquisa e estudo prospectivos.  
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