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APRESENTAÇÃO 

Este Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS  foi elaborado a partir dos dados 

levantados nas diversas secretarias municipais do Município 

de Campina Grande afins a gestão dos resíduos sólidos, 

principalmente junto à Secretaria de Serviços Urbanos e 

Meio Ambiente – SESUMA, responsável pela gestão dos 

resíduos sólidos urbanos - RSU municipais, visando atender 

o artigo 52, inciso I parágrafo 1° e 2°, da lei do saneamento 

básico, LEI 11.445/07 e artigos 18 e 19 da Lei 12.305/10 

que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

além de atender as diretrizes da lei 12.187/2009 que trata 

da Política Nacional Sobre Mudanças do Clima relativas as 

rotas tecnológicas que menos geram gases de efeito estufa.   

O principal objetivo da elaboração de planos 

municipais de gestão integrada de resíduos sólidos é dar 

subsídio, via Governo Federal a cooperação com Municípios, 

para que a gestão e o gerenciamento dos serviços de 

limpeza urbana sejam de forma integrada, através de um 

conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e 

de planejamento que deem suporte ao processo gerencial 

e operacional dos serviços.  

Segundo o artigo 18º da Lei 12.305/2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a 

elaboração de plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos é condição para o Distrito Federal e os 

Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela 

controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade.   

Com o propósito de acatar as premissas da PNRS e 

estabelecer uma gestão integrada para os resíduos sólidos, 

o município de Campina Grande desenvolve este importante 

instrumento e uma grande ferramenta de gestão. 

O PMGIRS foi executado conforme diretrizes do 

contrato 2.14.011/2013, atendendo a metas previstas no 

referido contrato, sendo elas: 

- Diagnóstico da situação atual do município;  

- Elaboração de prognósticos;  

- Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos (versão preliminar e final);  

Estando em consonância com a legislação, e com o 

contrato firmado, o município recebe uma importante 

ferramenta de gestão e de gerenciamento de resíduos 

sólidos, que de forma integrada vai subsidiar a 

universalização e a padronização dos serviços públicos 

adequando-os à realidade ambiental, social e econômica 

local e regional, lançando mão de tecnologias disponíveis 

adequadas e economicamente viáveis.  

Os principais marcos legais existentes no Brasil 

dentro da PNRS na área de RSU, são a Lei de Consórcios 



   

 

Públicos, a Política Nacional de Saneamento e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essas legislações 

são integradas e complementares para a gestão dos RSU, 

constituindo a base do sistema jurídico-ambiental 

brasileiro, no âmbito federal, voltado para a 

regulamentação da gestão de RSU. 

A análise pertinente à política pública brasileira tem 

como marco regulatório a Lei Nacional de Resíduos 

Sólidos, ou seja, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS – Lei nº 12.305/2010) que, de acordo com o caput 

do seu Artigo 5°, é articulada com a Política Nacional de 

Saneamento (PNS) e com a Lei de Consórcios Públicos. 

Nessa inter-relação, os papéis desempenhados por cada 

uma são distintos e complementares. A Política Nacional 

de Saneamento é uma das constituintes da Política 

Nacional de Meio Ambiente, é uma política correlata que 

trata de assuntos que possuem interpenetração com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já a Lei de 

Consórcios se apresenta como instrumento para que a 

PNRS funcione, articulando-se com a PNRS pela 

constituição de instrumentos a serem utilizados nas 

políticas. Vale ressaltar que as referidas leis foram 

elaboradas tendo em vista diferentes características de 

atuação: a de Consórcios Públicos foi baseada em uma 

arena constitutiva, enquanto as outras duas legislações 

(PNRS e PNS) foram gestadas em arenas regulatórias, ou 

seja, enquanto a primeira trata da criação de novas 

instituições, as outras duas estabelecem imperativos 

seletivos, indicando quem pode fazer algo em determinada 

situação. 

Esta legislação enfatiza de forma proeminente a 

necessidade de participação comunitária em caráter 

permanente e especialmente na elaboração das políticas 

públicas permanentes de saneamento, integrando as 

soluções e subordinando a todas elas ao controle dos 

órgãos representativos das comunidades.  

É adotando esta premissa, consubstanciada pela Lei 

nº 12.305/2010 que são avaliados e previstos todos os 

procedimentos do Plano, particularmente sua matriz de 

alternativas e construção de cenários que enseja 

diretamente a participação e decisão comunitária.  

Sendo assim, é entregue a sociedade um plano de 

gestão de um sistema integrado, permanente, eficiente e 

com desempenho mensurado permanentemente que 

subsidiará as decisões relativas aos resíduos sólidos, 

para que se tenha um conjunto de ações em consonância 

com a legislação, que tragam melhorias para a qualidade 

de vida da população campinense. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ONDE ENCONTRAR O QUE DETERMINA A LEI? 

 

Este PMGIRS-CG foi elaborado conforme determina a lei 

12.305/2010, atendendo ao que estabelece o art. 19 da 

referida legislação, que trata do conteúdo mínimo que deve 

conter o PMGIRS.  

O art.19 é subdividido em 19 incisos e como forma de 

facilitar a compreensão, permitindo também uma melhor 

visualização do seu conteúdo, este PMGIRS está estruturado 

em dois volumes. O volume 1 apresenta os incisos I e II, 

enquanto que o Volume 2 engloba os incisos III a XIX. Na página 

64 deste volume são listados os 19 incisos da lei 

12.305/2010. 

A abordagem dos incisos no PMGIRS-CG pode ser 

encontrada nas seguintes páginas: 

 

VOLUME I 

INCISO I PÁGINA 34 

INCISO II PÁGINA 265 

 

VOLUME II 

INCISO III PÁGINA 153 

INCISO IV PÁGINA 158 

INCISO V PÁGINA 168 

INCISO VI PÁGINA 173 

INCISO VII PÁGINA 187 

INCISO VIII PÁGINA 191 

INCISO IX PÁGINA 193 

INCISO X PÁGINA 198 

INCISO XI PÁGINA 213 

INCISO XII PÁGINA 216 

INCISO XIII PÁGINA 219 

INCISO XIV PÁGINA 73 

INCISO XV PÁGINA 258 

INCISO XVI PÁGINA 269 

INCISO XVII PÁGINA 271 

INCISO XVIII PÁGINA 275 

INCISO XIX PÁGINA 278 
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GLOSSÁRIO 
 

ACORDO SETORIAL: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.  

 

AGREGADO RECICLADO: é o material granular proveniente do beneficiamento de 

resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras 

de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia. 

 

ÁREA CONTAMINADA: local onde há contaminação causada pela disposição, regular 

ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos.  

 

ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

E RESÍDUOS VOLUMOSOS (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos 

materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação 

adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

 

ÁREAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: são áreas destinadas ao beneficiamento ou 

à disposição final de resíduos. 

 

ATERRO CONTROLADO: Forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, 

no qual o único cuidado realizado é o recobrimento da massa de resíduos e rejeitos com 

terra.  

 

ATERRO SANITÁRIO: Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem 

causar danos à saúde pública e à sua segurança minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza os princípios de engenharia (impermeabilização do solo, 

cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e 

lixiviado) para confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-o com uma camada de terra na conclusão de cada jornada 

de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.  

 

ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS: São atividades relativas à agricultura, à 

aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e 

da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação e à conservação dos recursos 

naturais renováveis. 

 

BENEFICIAMENTO: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que 

tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como 

matéria-prima ou produto. 

 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: diversos artigos abordam o tema, com 

o incentivo a mecanismos que fortaleçam a atuação de associações ou cooperativas, o que 

é fundamental na gestão dos resíduos sólidos. 

 

CICLO DE VIDA DO PRODUTO: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 



   

 

disposição final.  

 

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição.  

 

COMPOSTAGEM: é a "reciclagem dos resíduos orgânicos", é uma técnica que permite 

a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos em geral, 

podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc) em adubo. É um processo biológico que 

acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto 

orgânico. 

 

CONTROLE SOCIAL: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à 

sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e 

avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.  

 

DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinação de resíduos 

que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 

os impactos ambientais adversos.  

 

DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

 

GERAÇÃO PER CAPITA: relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada 

diariamente e o número de habitantes de determinada região. 

 

GERADORES: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem resíduos. 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O serviço público de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, remoção e o transporte 

dos resíduos sólidos domiciliares, a varrição e limpeza de vias e logradouros públicos, a 

remoção e transporte de resíduos das atividades de limpeza, a remoção de resíduos 

volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros públicos, a prestação de serviços 

de operação e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos urbanos e 



   

 

das unidades de triagem e compostagem, incluindo a transferência dos rejeitos gerados 

nessas unidades para destino final disposto de forma correta, utilizando aterros sanitários 

em conformidade com a legislação ambiental. 

 

LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada.  

 

PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO: produção e consumo de 

bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras.  

 

PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado 

com ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. 

Também estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, 

planos intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 

particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado 

dos resíduos sólidos. 

 

RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação 

em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.  

 

REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada.  

 

RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.  

 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e 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., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Classificação: 

 RESÍDUOS DE CLASSE A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 



   

 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto. 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 RESÍDUOS DE CLASSE B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, 

tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso.  

 RESÍDUOS DE CLASSE C:  são os resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam 

a sua reciclagem ou recuperação. 

 RESÍDUOS DE CLASSE D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.  

 

RESÍDUOS DE MINERAÇÃO: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios.  

 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS.  

 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.  

 

RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas.  

 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: os gerados 

nessas atividades, excetuados os domiciliares e os de limpeza urbana. 

 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais.  

 

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: aqueles não enquadrados como resíduos perigosos. 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à 

saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica.  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 



   

 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS: são formados pelos materiais particulados de 

restos florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida 

útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de 

exumações, de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS: os que, por seu volume, 

grau de periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram 

procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação ambientalmente 

adequada, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;  

 

RESÍDUOS VOLUMOSOS: os resíduos não provenientes de processos industriais, 

constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública 

municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes 

embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados; 

 

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS 

PRODUTOS: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos, nos termos desta Lei. 

 

REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - 

SINIR: tem como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as 

funções ou processos de uma organização. Essencialmente é composto de um subsistema 

formado por pessoas, processos, informações e documentos, e um outro composto por 

equipamentos e seu meios de comunicação. 

 

TRANSPORTADORES: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do 

transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 
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1 Experiência da ECOSAM 
 

Apresenta-se aqui a ECOSAM – Consultoria em 

Saneamento Ambiental LTDA, empresa de consultoria 

especializada em projetos Elaboração de Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos, Estaduais e Municipais e Planos de 

Gerenciamentos de resíduos sólidos. Também elabora Projetos 

Executivos de Centros de Tratamentos de Resíduos Sólidos, 

Projetos Executivos de aterros sanitários, Central de 

tratamentos de resíduos e Centro de Gerenciamento Ambiental 

de resíduos sólidos urbanos, entre outros temas. Empresa que 

atua no mercado há 14 anos com vários projetos elaborados, 

aprovados, licenciados e em execução em diversas regiões 

geográficas do Brasil.  

A experiência da empresa na elaboração de planos de 

gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) pode ser comprovada 

pela realização desses planos em vários municípios do país, 

podendo-se destacar os seguintes: 

 Plano de Gestão Integrada de RSU de Natal – RN;  

 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Arco Verde 

– PE; 

 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Belo 

Jardim – PE; 

 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Caruaru – 

PE; 

 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Pesqueira 

– PE; 

 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Primavera 

– PE; 

 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Cabedelo – 

PB; 

A ECOSAM tem experiência também na elaboração de 

planos de gerenciamento de resíduos da construção e 

demolição (RCD), com destaque para: 

 Plano de Gerenciamento de RCD de Fortaleza – CE; 

 Plano de Gerenciamento de RCD de São Luís – MA; 

A ECOSAM é uma empresa especializada em Projetos 

relacionados aos resíduos sólidos em diversos temas afins, dentre 
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eles já projetou aterros sanitários em algumas regiões do Brasil, 

em especial no Norte e Nordeste. Pode-se enumerar os seguintes 

projetos executivos de aterros sanitários:  

 Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – CE; (6.500 

t/dia) 

 Aterro Sanitário de Campina Grande – PB; (350 t/dia) 

 Aterro Sanitário de Porto Velho – RO; (300 t/dia) 

 Aterro Sanitário de Manaus – AM; (2.400 t/dia) 

 Aterro de Resíduos Industriais de Caruaru – PE; (350 t/dia) 

 

Além de projetos executivos de aterros sanitários, a ECOSAM 

tem experiência na elaboração de projetos de unidades de 

triagem de reciclados, podendo-se destacar os seguintes projetos: 

 Unidade de triagem da Muribeca – PE; 

 Unidade de triagem de Olinda – PE; 

 Unidade de reciclagem de plásticos do Rio Formoso – PE; 

 

A equipe da ECOSAM também desenvolve estudos ambientais, 

tendo elaborado com equipe multidisciplinar EIA-RIMA para os 

empreendimentos mencionados acima. 
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2 Metodologia de elaboração do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A Metodologia para elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos para o município de Campina Grande, Paraíba, atende ao Contrato n° 

2.14.011/2013, firmado entre Prefeitura e a empresa ECOSAM – CONSULTORIA EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e atende a Lei 12.305/2010.  

A Metodologia utilizada neste Plano dispõe de mecanismos de divulgação e 

comunicação sobre o diagnóstico da situação atual da gestão dos RSU, incluindo os 

serviços prestados, sua avaliação em termos de qualidade, assim como das futuras 

etapas do PMGIRS – CG, dos eventos previstos e as propostas relativas ao Plano 

supracitado.   

Esta metodologia estabelecerá canais para recebimento de sugestões e 

comentários, garantindo-se a avaliação e resposta a todas as propostas apresentadas.  

Desenvolverá eventos abertos à comunidade local, a exemplo de oficinas, seminário, 

consulta pública e audiência pública para discussão e participação popular na 

formulação do PMGIRS – CG, incluindo a recepção de dados sobre a gestão dos 

resíduos sólidos municipais e desenvolverá e estimulará formas de acompanhamento e 

participação, no processo de elaboração do PMGIRS – CG, dos componentes do Grupo 

de Apoio Institucional (Comitê Diretor) e do Grupo de Trabalho Interinstitucional 

(Grupo de sustentação).  

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos do município de Campina Grande será 

elaborado com a participação dos diversos setores da sociedade: Tais como Gestores 

municipais, Conselho Municipal de Meio ambiente, Comitês de Bacia hidrográficas, 

Câmara de vereadores, Associações Empresariais, Sindicatos Rurais, Sindicato da 

Construção Civil, Organizações Não governamentais, Universidades, Ministério Público, 

técnicos da Prefeitura, catadores de materiais recicláveis e outros. 

A metodologia proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

 O envolvimento da comunidade que será feito por meio de diversas modalidades 

de mobilização, como reuniões técnicas, oficinas, audiências públicas, seminários 

visando à consulta popular e levantamento de proposições, como também para 

evento para validação da proposta final.  

 O desenvolvimento de processos midiáticos visando utilizar-se dos meios de 

comunicação locais para estimular e informar a comunidade acerca da 

importância da sua participação no processo de construção da Política Municipal 

de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, o que deverá ser feito por meio de 

chamadas em meio eletrônico, rádio, TV, jornais e boletim informativos locais, 

através dos quais a população ficará informada sobre as ações previstas no 

referido Plano.  

O Fluxograma abaixo, composto pela Figura 1, representa a metodologia de 

participação do Plano.  Ficará definido um grupo de apoio técnico composto 

representantes do poder público e um de apoio composto pelos diversos representantes 

da sociedade civil do município de Campina Grande, o que será denominado de: 
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 Grupo Técnico Apoio Institucional – GTAI-  representantes do poder público 

 Grupo de Apoio Interinstitucional – GTI - composto por:  Comitê de Bacia 

Hidrográfica, Representante dos Catadores de materiais recicláveis, no caso a 

CARITAS, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Estadual da 

Paraíba, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, FIEP, SESI, SESC, 

Clube de Diretores Lojistas, Ministério Público Estadual, ONGs e Representante 

da Câmara Municipal de Campina Grande. 

 

Serão eleitos no processo dois grupo assim designados: 

 

 Grupo Técnico Executivo – GTE eleitos pelo GTAI 

 O Grupo Técnico de Sustentação – GTS que será eleito através de votação simples 

deverá ser composto por representantes a ser definido pelo GTI. 

 

Estes representantes dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, darão 

a representatividade e o controle social exigido para este Plano. 

 

A seguir apresenta-se o Fluxograma com a metodologia proposta para o Plano 

(Figura 1). 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma proposto da metodologia para o PMGIRS de Campina Grande 
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A metodologia da ECOSAM propõe a divisão dos bairros no município de Campina 

Grande em setores para a realização de oficinas, sendo cada setor composto por até 13 bairros. 

O Quadro 1 mostra a quantidade de bairros por setor. 

 

Quadro 1 - Quantidade de bairros e setores para realização de oficinas em Campina Grande 

SETOR BAIRRO 

1 

Araxá 

Bodocongó 

Malvinas 

Monte Santo 

Novo Bodocongó 

Pedregal 

Ramadinha 

Serrotão 

Universitário 

Cuités 

Jeremias 

Bela Vista 

Centenário 

2 

Palmeira 

Prata 

Centro 

Conceição 

Louzeiro 

Jardim Continental 

Nações 

Alto Branco 

Lauritzen 

Jardim Tavares 

Castelo Branco 

Santo Antônio 

Nova Brasília 

3 

Santa Rosa 

São José 

Quarenta 

Liberdade 

Estação Velha 

Jardim Quarenta 

Catolé 

Mirante 

José Pinheiro 

Monte Castelo 

Dinamérica 

4 Três Irmãs 
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Santa Cruz 

Presidente Médici 

Acácio Figueiredo 

Cidades 

Velame 

Cruzeiro 

Jardim Paulistano 

Tambor 

Itararé 

Distrito Industrial 

Sandra Cavalcante 

Vila Cabral 
 

A Figura 2 mostra a divisão de bairros de Campina Grande. Além dessa divisão de 

bairros proposta, adotou-se também como critério para a realização das oficinas a mobilização 

do município baseada em Centros de Referência Especializados de Assistência Social – 

CREAS. 

Dessa forma, as oficinas realizadas com os moradores dos bairros dos setores 1 e 2 

ocorreram nos dias 14/01/2014 e 15/01/2014. Os setores 1 e 2 englobam bairros que estão 

agrupados em sua maioria no CREAS 1. Enquanto que os bairros dos setores 3 e 4 estão 

agrupados, segundo a divisão do município, nos CREAS 2 e 3. Sendo assim, a realização das 

oficinas com representantes desses bairros ocorreu no dia 16/01/2014. Apesar da divisão dos 

bairros para a realização das oficinas em dias distintos, a mobilização social proposta pelo 

PMGIRS permitiu que moradores ou representantes da sociedade que não puderam 

comparecer no dia determinado para seus bairros ou que não sentiram contemplados em suas 

demandas pudessem participar nos outros dias, garantindo assim o caráter democrático e 

participativo deste PMGIRS, como determina também a Lei 12.305/2010. O detalhamento 

dos bairros e oficinas realizadas é apresentado no item 7.15 deste volume. 
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Figura 2 - Divisão dos bairros de Campina Grande em setores 
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3 Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 
 

 

A Lei N° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

define em seu artigo 13 que resíduos sólidos urbanos (RSU) constituem-se dos resíduos 

originários de atividades domésticas em residências urbanas mais aqueles originários da 

varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

A população brasileira de acordo com o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, em 2010, é de 190.732.694 pessoas. Ainda segundo o IBGE, 

em comparação com o Censo 2000, ocorreu um aumento de 20.933.524 pessoas. Esse número 

demonstra que o crescimento da população brasileira no período foi de 12,3%, inferior ao 

observado na década anterior (15,6% entre 1991 e 2000). O Censo 2010 mostra também que a 

população é mais urbanizada que há 10 anos: em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas 

urbanas, agora são 84%. 

Os dados sobre resíduos apresentados neste item são referentes ao ano de 2012 e têm 

por origem a pesquisa direta aplicada pela ABRELPE junto aos municípios. Segundo essa 

pesquisa, o total de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil atualmente é de 201.058 

toneladas diárias, o que equivale a uma geração per capita de 1,228 kg/hab.dia. 

Desse total gerado, são coletados diariamente cerca de 181.288 toneladas. Portanto, 

existe atualmente no Brasil uma quantidade de 19.770 toneladas diárias que deixam de ser 

coletadas, o que representa 9,83% do total de resíduos gerados. A quantidade de resíduos 

gerados e coletados por região do país é mostrada na Figura 3. Enquanto que na Figura 4 mostra-

se o percentual de geração de RSU de cada região do país. 

 

 
Figura 3 – Geração e coleta de RSU por região geográfica do Brasil 

Fonte: ABRELPE, 2012 
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urbano do país, que foi de 0,9% no mesmo período. Observa-se que este aumento, segue 

tendência constatada nos anos anteriores, porém em ritmo menor (ABRELPE, 2012). 

 

 
Figura 4 – Distribuição da quantidade total de RSU gerado (%) 

Fonte: ABRELPE, 2012 

 

A quantidade de RSU coletados, em 2012, cresceu em todas as regiões, em comparação 

ao dado de 2011 (ABRELPE, 2012). A Figura 5 mostra que a região Sudeste, além de ser a 

maior geradora é também a região que possui o maior percentual de coleta de RSU do país. 

 

 
Figura 5 – Distribuição da quantidade total de RSU coletado (%) 

Fonte: ABRELPE 2012 

 

Do ponto de vista da disposição final, a quantidade de resíduos que recebem disposição 

final ambiental e tecnicamente adequadas (aterros sanitários) é maior que a quantidade de 

resíduos com disposição inadequada. Porém, a disposição de resíduos inadequada no país, 
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representada por lixões e aterros controlados ainda é considerável, uma vez que 76.177 

toneladas/dia, ou o equivalente a 42% dos resíduos coletados, ainda são destinadas a esses 

locais. A Figura 6 mostra essa situação. 

 

 
Figura 6 - Disposição Final de resíduos sólidos urbanos, ABRELPE 2012. 

 

A Figura 7 mostra a participação dos principais materiais no total de RSU coletado no 

Brasil, no ano de 2012. Através dessa figura pode-se observar a composição gravimétrica média 

dos RSU coletados no Brasil que permite visualizar de um modo geral à participação da fração 

orgânica e da fração inorgânica e de outros tipos de resíduos na fração total dos RSU no ano de 

2012.  

 

 
Figura 7 - Composição gravimétrica dos RSU no Brasil. 

Fonte: ABRELPE, 2012. 
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orgânica. Foram coletados no ano de 2012 mais de 18 milhões de toneladas de materiais 

recicláveis, o equivalente a 31,9% do total de resíduos coletados. A referida composição, 

porém, é bastante diversificada nas diferentes regiões, uma vez que está diretamente relacionada 

com características, hábitos e costumes de consumo e descarte da população local.  

De acordo com a ABRELPE (2012), 60% dos municípios brasileiros possuem projetos 

de coleta seletiva, embora os percentuais regionais ainda sejam bastante desiguais: cerca de 

80,5% das cidades do Sudeste possuem tais iniciativas, contra 31,8%, no Centro-oeste. Na 

região Norte 47,4% dos municípios possuem iniciativas de coleta seletiva, no Nordeste 37,8% 

dos municípios e no Sul do país 79,5%.  

Embora seja expressiva a quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva, 

convém salientar que muitas vezes estas atividades resumem-se à disponibilização de pontos 

de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem a 

totalidade do território ou da população do município. 

Esses números mostram que é necessária a adoção imediata no Brasil de um sistema 

integrado e sustentável de gestão de resíduos sólidos, para fazer frente ao crescimento 

desenfreado na geração e para garantir um destino adequado à totalidade dos resíduos. 

A modernização do setor por meio de novos sistemas e tecnologias se faz necessária 

para que os objetivos da PNRS sejam alcançados. 

O sucesso também está vinculado a uma política mais clara de incentivos e estímulos, 

tanto do governo federal como dos governos estaduais, para os municípios que, por sua vez, 

deverão buscar soluções conjuntas e regionalizadas, por meio dos consórcios públicos. Além 

disso, as soluções devem ser estruturadas com uma perspectiva de longo prazo e plena 

adequação ambiental, o que demanda investimentos, que podem ser supridos com a adoção do 

modelo de Parcerias Público-Privadas (PPP’s). 
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4 Resíduos Sólidos Urbanos na Paraíba 
 

As informações apresentadas neste item foram obtidas através das pesquisas da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública - ABRELPE (2012), Censo 

demográfico do IBGE (2010), dados do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da 

Paraíba - IDEME e também do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais do estado da Paraíba 

(2004). 

A região Nordeste é a que possui o maior número de municípios do país, com um total 

de 1.794, segundo o IBGE. Desse total, 75% dispõem seus resíduos de maneira inadequada, 

segundo a pesquisa ABRELPE 2012. A Figura 8 ilustra essa situação. 

 

 
Figura 8 - Quantidade de municípios por tipo de disposição final na região Nordeste 

Fonte: ABRELPE 2012. 

 

O Estado da Paraíba possui uma população de 3.766.528 habitantes segundo o IBGE 

(2010), com 75,37% dessa população na zona urbana e 24,63% na zona rural. Segundo o IBGE 

(2013), a extensão territorial do estado é de 56.469,778 km². Possui 223 municípios, dos quais, 

os municípios de João Pessoa, capital do Estado, e Campina Grande são os que representam as 

maiores populações. 

A Paraíba vem gradativamente ocupando espaços importantes na economia regional. É 

o maior produtor de cimento do Nordeste, participando com mais de um quarto da produção 

total. Além disso, ainda lidera na produção de minérios, como o calcário e o caulim. Destaca-

se em todo o Estado o Polo de Informática de Campina Grande, um dos mais avançados do 

país, produzindo e exportando softwares para o mundo inteiro (SUDEMA, 2004). 

Na Paraíba, o produto interno bruto do ano de 2010, segundo o IBGE foi de R$ 31,947 

bilhões, colocando o estado na 6ª colocação do Nordeste em termos de economia. A composição 

percentual do PIB por setores econômicos, segundo o IDEME é a seguinte: 

 Agropecuária: 3,8% 

 Indústria: 20,1% 

 Serviços: 65,5% 

Os dados atuais sobre geração e coleta de resíduos sólidos urbanos coletados pela 
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ABRELPE, revelam que em 2012 a Paraíba gerou 3.405 toneladas/ dia e foram coletadas 2.754 

toneladas/ dia. Percebe-se que há um déficit de coleta 651 toneladas diárias no estado. 

No Estado da Paraíba, os resíduos sólidos urbanos tem disposição final de acordo com 

a Figura 9: 

 

 
Figura 9 - Disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos na Paraíba 

Fonte: ABRELPE 2012 

 

Percebe-se através dos dados da Figura 9 que apenas 30,9% dos resíduos sólidos 

urbanos na Paraíba, possuem disposição final adequada, sendo dispostos em aterros sanitários. 

Os outros 69,1% são dispostos de maneira inadequada, seja em aterros controlados, 

representados por 36,9%, ou em lixões a céu aberto, que representam 32,2% da disposição final 

de RSU no estado, segundo a pesquisa ABRELPE 2012 (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Percentual de disposição final de RSU na Paraíba, ABRELPE 2012 
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anteriores percebe-se que houve melhoria no serviço de coleta de RSU no estado. A 

comparação ano a ano a partir de 2009 revela que: 

 De 2009 para 2010 foram coletados 5,39% a mais de resíduos. 

 De 2010 para 2011 foram coletados 2,27% a mais de resíduos. 

 De 2011 para 2012 foram coletados 3,53% a mais de resíduos. 

 

Os dados da ABRELPE também revelam que a geração de RSU na Paraíba cresceu 

11,4% de 2009 a 2012. A Figura 11 mostra as quantidades de geração e coleta de RSU dos 

últimos 4 anos. 

 

 
Figura 11 - Geração e coleta de RSU no estado da Paraíba 

Fonte: Panoramas ABRELPE 2010, 2011 e 2012 

 

Apesar da evolução da coleta de RSU nos últimos anos no estado, pode-se notar a partir 

de uma análise da Figura 11 que os serviços de coleta não tem conseguido acompanhar o ritmo 

de geração de resíduos. A geração de resíduos per capita na Paraíba vem crescendo a uma 

média de 4,16% e a taxa de geração de 2012, 0,956 kg/ habitante.dia é 12,87% maior que em 

2009. 

A consequência é que a quantidade de resíduos não coletados aumentou de 2009 a 2011, 

tendo uma discreta melhora de 1,96% de 2011 para 2012. Atualmente, 651 toneladas de RSU 

deixam de ser coletadas diariamente, ao passo que em 2009 um total de 588 toneladas não era 

coletada, sendo dispostas em terrenos baldios, margens de rios e favorecendo a contaminação 

do meio ambiente, com impactos ambientais e prejuízos à saúde da população. 

Em relação a disposição final, segundo a ABRELPE (2012) 1.902 toneladas ainda são 

dispostas de maneira inadequada em lixões e aterros controlados diariamente. O aumento da 

disposição em aterros sanitários nos ao longo dos últimos anos foi discreto. Em 2009, 28,9% 

dos resíduos sólidos urbanos eram dispostos de maneira adequada em aterros, já em 2012 essa 

quantidade foi de 30,9%, o que equivale a 852 toneladas por dia. A Figura 12 mostra a 

quantidade de RSU por tipo de disposição final ao longo dos anos de 2009 a 2012. 
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Figura 12 – Disposição final de RSU no estado da Paraíba 

Fonte: Panoramas ABRELPE 2010, 2011 e 2012 
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5 Marcos Legais 
 

5.1 Legislação Nacional 
 

5.1.1 Lei Nacional de Saneamento Básico 
 

De modo geral, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 20071, estabelece os pilares para a 

gestão de serviços de saneamento indicando alternativas de arranjos institucionais para os 

serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas 

pluviais, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. A lei aponta para a necessidade de 

reformas institucionais, envolvendo governos, prestadores de serviço e sociedade.   

Um primeiro ponto importante estabelecido pela lei é o compromisso com a 

universalização do saneamento básico, entendido como direito humano fundamental.   

Outros princípios são a integralidade, isto é, tem de ser considerado o conjunto dos 

serviços; e o controle social, como parte integrante do planejamento e gestão das políticas 

públicas no setor.   

A lei atribui ao Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das Cidades, a 

responsabilidade de elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, como 

principal instrumento para efetivação da Política Nacional de Saneamento Básico e como 

orientador dos planos municipais.   

A Lei 11.445/2007 reconhece, implicitamente, o Município como titular dos serviços 

de saneamento básico. E para garantir a sustentabilidade econômica e financeira, os serviços 

de saneamento devem ser cobrados (artigos 29º e 30º). A forma estipulada para a limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos é de taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.  

A Lei (Art. 3º, inciso I, alínea (c)) considera limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos como: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos domésticos e dos resíduos 

originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Assim, os resíduos industriais 

perigosos, os resíduos de saúde e os resíduos da construção civil e demolição são de 

responsabilidade do gerador, de acordo com legislação específica. 

Entretanto, pelo artigo 6º, há flexibilidade para o poder público considerar os resíduos 

originários de atividades comerciais, industriais e de serviços como resíduos sólidos urbano e, 

portanto, de responsabilidade pública.   

As atividades que compõem a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, estão 

elencadas no artigo 7º e são limitadas àquelas no artigo 3º: coleta, transbordo, transporte e 

triagem para fins de reuso ou reciclagem, tratamento e destinação, além da varrição, capina e 

poda de árvores em vias e logradouros públicos.   

No que concerne aos resíduos sólidos, um artigo relevante é o 57º que altera a Lei 

8.666/93, permitindo que o poder público contrate com dispensa de licitação associações e 

cooperativas de catadores para a coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

                                                 
1 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.  
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urbanos recicláveis ou reutilizáveis. A lei facilita a inclusão social dos catadores pelo 

reconhecimento contratual do trabalho dos catadores pelas administrações municipais.   

Outra contribuição importante é a criação do Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico (SINISA), institucionalizando o SNIS e ao mesmo tempo dando a ele maior 

abrangência e escopo.   

A política de Saneamento Básico vista como uma política social orientada pela 

universalização do acesso aos serviços e pelo objetivo de contribuir para a redução das 

desigualdades regionais, geração de renda e inclusão social, demanda um conjunto de ações 

estatais orientadas pela promoção do desenvolvimento social e econômico. Atendendo isso 

tem-se a retomada dos investimentos públicos em saneamento básico que está sendo 

consolidada por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que ampliou os 

recursos disponíveis para os investimentos em saneamento. 

 

5.1.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 

Em 10 de agosto de 2010 foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados um 

substitutivo ao Projeto de Lei 203/91, do Senado Federal, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos 

geradores e do Poder Público, e aos instrumentos econômicos aplicáveis; o País tem enfim uma 

base legal para a gestão dos resíduos sólidos.   

A Lei estende a responsabilidade sobre a destinação de resíduos sólidos para todos os 

geradores, como indústrias, empresas de construção civil, hospitais, portos e aeroportos. A 

política trata da responsabilidade ambiental sobre os resíduos e estabelece ao gerador a 

responsabilidade pela disposição final. A política pública define obrigações e deveres de cada 

setor e cada cidadão.   

A lei proporciona avanços para a ampliação da reciclagem e cria instrumentos para 

remediar e eliminar os lixões. Com ela há outros responsáveis pela coleta de resíduos sólidos 

além das Prefeituras de municípios e dos catadores.   

O que chama atenção, como se pode ver no art. 1º, §1º, é a obrigação de observância 

dos termos da Lei por parte das pessoas físicas: 
“Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

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

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

resíduos sólidos.” (grifo nosso)   

Faz parte da Política o Plano Nacional de Resíduos Sólidos os planos estaduais de 

resíduos sólidos; os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos 

de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; os planos intermunicipais de resíduos 

sólidos; os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

Tais instrumentos, além de ser condição para acesso a recursos da União, devem possuir 

conteúdos mínimos (arts. 15, 17, 19 e 21), tais como: diagnóstico da situação atual dos resíduos 
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sólidos; proposição de cenários; metas de redução, reutilização e reciclagem; metas para a 

eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social; normas e condicionantes para 

o acesso a recursos federais e estaduais; identificação de possibilidades de implantação de 

soluções consorciadas ou compartilhadas; mecanismos para a criação de fontes de negócios, 

emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. A Figura 13 mostra a ordem de 

prioridade no tratamento dos resíduos sólidos, segundo a PNRS e que serão adotados neste 

Plano. 

 

 
Figura 13 - Ordem de prioridade no tratamento dos resíduos sólidos. 

Fonte: Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010). 

 
Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, redução, 

reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; descrição do empreendimento ou atividade; 

diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a 

caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; ações 

preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou 

acidentes etc. 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser elaborado pelos geradores de 

resíduos dos serviços de saneamento básico, das indústrias, dos serviços de saúde, de 

mineração, da construção civil, de terminais portuários e aeroportuários e outras instalações 

ligadas aos serviços de transporte, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que 

gerem resíduos perigosos e de atividades agrossilvopastoris.   

São conceitos importantes deste instituto legal a responsabilidade compartilhada e a 

logística reversa.  

O primeiro estabelece o conceito de responsabilidade compartilhada em relação à 

destinação de resíduos. É um conjunto de atribuições, onde cada integrante da cadeia produtiva, 

de forma individualizada e encadeada, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores ficarão responsáveis, junto com os titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos pelo ciclo de vida dos produtos desde 

a matéria-prima, passando pelo processo produtivo e pelo consumo até a disposição final. 

Busca a minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como a 

redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

processo. 

A lei prevê que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem investir 

no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos que possam ser 

reciclados e cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade possível de resíduos sólidos. 

O segundo conceito é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, 
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caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. A lei 

estabelece a estruturação de sistema de logística reversa para agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens, e outros produtos cuja embalagem, após o uso, seja considerada resíduo perigoso. 

Medidas para que os resíduos de um produto colocado no mercado façam um “caminho de 

volta” após seu uso. 

Ficam obrigados a praticá-la, além dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de agrotóxicos (seus resíduos e suas embalagens), os fabricantes de pilhas e 

baterias, pneus, óleos lubrificantes (seus resíduos e suas embalagens), lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e 

produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro. 

Por fim, no art. 44, abre-se a possibilidade de concessão de incentivos fiscais, 

financeiros e creditícios para empresas e entidades dedicadas à limpeza urbana e atividades a 

ela relacionadas e para projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. 

 

5.2 Legislação estadual 
 

O Estado da Paraíba não dispõe de Lei Estadual para os resíduos sólidos, estando em 

fase de elaboração estudo para definir a regionalização estadual. 

 

5.3 Legislação municipal 
 

Os municípios possuem vários instrumentos legais que podem regular os serviços de 

limpeza urbana como a Lei Orgânica Municipal, as Leis específicas, Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, Código de Meio Ambiente, entre outros. A seguir serão comentados 

alguns aspectos dos dispositivos legais existentes no município de Campina Grande quanto os 

aspectos ligados aos resíduos sólidos. 

 

5.3.1 Lei Orgânica Municipal  
 

Na Lei orgânica Municipal, em seu Art. 10 da Seção II, compete ao município: 

VII - proteger o meio ambiente; 

IX - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que têm caráter essencial; 

 

CAPÍTULO II 

DO MEIO AMBIENTE 

 

Art. 250 – O Município assegurará o direito à saudável qualidade de vida e à proteção 

do meio ambiente. 

Art. 251 – Incumbe ao Poder Público Municipal, visando a consecução dos objetivos a 

que se refere o art. 250: 

I – estabelecer legislação apropriada, na forma do disposto no art. 30, incisos I e II, da 

Constituição Federal; 
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II – definir políticas setoriais específicas, assegurando a coordenação adequada dos 

órgãos direta ou indiretamente encarregados de sua implantação; 

III – zelar pela utilização racional dos recursos naturais e, em particular, pela 

integridade do patrimônio ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, cultural e 

arqueológico, em benefício das gerações atuais e futuras; 

IV – instituir sistemas de unidades de conservação; 

V – estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando 

especialmente: 

a) a proteção das bacias hidrográficas, e dos terrenos sujeitos à erosão ou inundações; 

b) a recomposição paisagística. 

VI – estabelecer critérios, normas e padrões de proteção ambiental nunca inferiores aos 

padrões internacionais aceitos; 

VII – controlar e fiscalizar as instalações, equipamentos e atividades que comportam 

risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VIII – condicionar a implantação de instalações e atividades efetivas ou potencialmente 

causadoras de significativas alterações do meio ambiente e da qualidade de vida à prévia 

elaboração de estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

IX – determinar a realização periódica, por instituição capacitada e, preferencialmente, 

sem fins lucrativos, de auditorias ambientais e programas de monitoramento que possibilitem a 

correta avaliação e a minimização da poluição, às expensas dos responsáveis por sua ocorrência. 

X – celebrar convênios com universidades, centros de pesquisas, associações civis e 

organizações sindicais para garantir e aprimorar o gerenciamento ambiental; 

XI – estimular a utilização de fontes energéticas alternativas e, em particular, do gás 

natural e do biogás para fins automotivos e de equipamentos e sistemas de aproveitamento solar 

e eólico; 

XII – garantir o acesso da população à informações sobre as causas poluidoras e da 

degradação ambiental; 

XIII – promover a conscientização da população e a adequação do ensino, de forma a 

difundir os princípios e objetivos da proteção ambiental; 

XIV – criar mecanismos de entrosamento com outras instâncias do Poder Público que 

atuem na proteção do meio ambiente e áreas correlatas, sem prejuízo da competência e da 

autonomia municipal; 

XV – estimular e apoiar as associações civis com finalidades ambientalistas. 

§ 1º - Lei complementar definirá política e regulamento para coibir a poluição visual, e 

sonora e atmosférica, ou qualquer outra nociva e agressora ao meio ambiente. 

§ 2º - O Poder Público divulgará, anualmente, os seus planos, programas e metas para 

recuperação de qualidade ambiental, com informações detalhadas sobre a alocação dos recursos 

humanos e financeiros e relatório de atividades e desempenho relativo ao período anterior. 

Art. 253 – O Município adotará o princípio poluidor-pagador, devendo as atividades 

causadoras de degradação ambiental arcar integralmente com os custos de monitoramento, 

controle e recuperação de alterações do meio ambiente, decorrentes de seu exercício, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades administrativas e legais. 

Parágrafo Único – O disposto no caput deste artigo obriga a imposição de taxa pelo 

exercício do poder de polícia, proporcional aos seus custos totais e vinculada à sua 

operacionalização. 

Art. 256 – O Poder Público estimulará e privilegiará a coleta e reciclagem do lixo e a 
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implantação de um sistema descentralizado de usinas de processamento de resíduos urbanos, 

de forma a minimizar impactos ambientais. 

Parágrafo Único – A coleta seletiva de lixo receberá tratamento diferenciado e 

privilegiado, sendo estimulada a educação e conscientização ambiental nas escolas e 

comunidades e da concessão de incentivos fiscais e outras vantagens. 

Art. 257 – São vedados no Território Municipal: 

I – o armazenamento e eliminação inadequados de resíduos tóxicos de material 

radioativo; 

II – a comercialização e caça de animais em extinção; 

III – a produção, distribuição e venda de aerossóis que contenham clorofluorcarbono; 

IV – a comercialização de adubos químicos perniciosos à saúde humana e animais 

domésticos. 

Parágrafo Único – Estas proibições serão regulamentadas em lei ordinária que 

especificará as sanções respectivas. 

 

5.3.2 Código de Meio Ambiente 
 

Art. 251 Capitulo II – Do meio Ambiente: 

III – zelar pela utilização racional dos recursos naturais e, em particular, pela 

integridade do patrimônio ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, cultural e 

arqueológico, em benefício das gerações atuais e futuras; 

XI – estimular a utilização de fontes energéticas alternativas e, em particular, do gás 

natural e do biogás para fins automotivos e de equipamentos e sistemas de aproveitamento solar 

e eólico; 

Art. 256 – O Poder Público estimulará e privilegiará a coleta e reciclagem do lixo e a 

implantação de um sistema descentralizado de usinas de processamento de resíduos urbanos, 

de forma a minimizar impactos ambientais. 

Parágrafo Único – A coleta seletiva de lixo receberá tratamento diferenciado e 

privilegiado, sendo estimulada a educação e conscientização ambiental nas escolas e 

comunidades e da concessão de incentivos fiscais e outras vantagens. 

 

5.3.3 Código de Posturas 
 

SEÇÃO II  

DA LIMPEZA E SALUBRIDADE DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 

Subseção I 

Da Higiene das Vias e Logradouros Públicos 
 

Art. 6º. O Município executará, diretamente ou por concessão às empresas 

especializadas, o serviço de limpeza das vias, praças e logradouros públicos.  

Art. 7º. Os comerciantes, os industriais e os demais cidadãos estabelecidos na cidade, 

vilas e povoados serão responsabilizados pela execução da limpeza do passeio fronteiriço às 

suas moradias ou estabelecimentos em geral.  

§ 1º. Os serviços de varredura ou lavagem deverão ser executados em horários 
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coerentes com o menor fluxo de veículos e de transeuntes.  

§ 2º. É vedados o lançamento de resíduos provenientes de varredura do interior das 

edificações, terrenos e veículos para as vias públicas, como também o lançamento de quaisquer 

materiais ou resíduos sob o leito das vias, logradouros públicos, terrenos e bocas de lobo.  

Art. 9º. Com o propósito de assegurar a higiene pública de maneira geral, é vedado:  

IV - queimar, no interior de qualquer local, lixo, detritos ou materiais que 

comprometam a segurança das habitações circunvizinhas;  

V - executar, em vias públicas, serviço de aterro com materiais inapropriados e detritos;  

Art.10. Quando do transporte de entulhos, pedras, terra e areia, ou nos casos de 

materiais que necessitem de embalagens apropriadas, os mesmos deverão ser cobertos com 

lonas ou toldos durante a sua condução, de maneira a não ultrapassarem as bordas das 

carrocerias.  

Art. 11. É de responsabilidade do Município a retirada de animais mortos das vias 

terrenos e logradouros públicos.  

 

Subseção II 

Da Limpeza Urbana 
 

Art.12. Neste Código, os diferentes tipos de lixo foram assim classificados:  

I - lixo especial aquele que, devido aos seus compostos agressivos, necessita de cuidados 

especiais no seu acondicionamento, bem como na sua coleta e na sua disposição final, para não 

haver danos ambientais;  

II - lixo hospitalar - aquele proveniente de hospitais e congêneres e que deverá ser 

submetido a tratamento em conformidade com a Legislação do CONAMA; 

III - lixo público - aquele que provém dos serviços de limpeza urbana realizada em 

logradouros públicos, calçadas e depósitos públicos;  

IV - lixo radioativo - é aquele que possui regulamentação da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear.  

V - lixo ordinário domiciliar - aquele procedente de residências, imóveis ou 

quaisquer outros estabelecimentos, com acondicionamento para coleta normal;  

VI - lixo ordinário domiciliar em excesso é aquele constituído de:  

a) resíduos provenientes de oficinas e estabelecimentos industriais;  

b) materiais provenientes de mudanças e congêneres, móveis, colchões etc.;  

c) resíduos e entulhos provenientes de construções ou demolições;  

d) materiais provenientes de serviços de limpeza e corte de árvores em jardins e quintais 

particulares;  

e) lixo ordinário domiciliar que ultrapasse a cota da coleta normal.  

 
Art.13. As fontes geradoras de lixo especial deverão ser responsáveis pelo tratamento 

dos seus resíduos, observando-se as legislações ambientais vigentes.  

Art.14. Quando se tratar de lixo ordinário domiciliar em excesso, a coleta e o transporte 

poderão ser realizados pela parte interessada, usando seus próprios recursos para local 

preestabelecido pelo órgão competente do Município.  

Parágrafo Único - A parte interessada, quando não dispuser de meios de transporte, 

efetuará pagamento dos custos públicos dos serviços de destinação final do lixo, que serão 

definidos pelo órgão competente.  
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Art.15. A higiene pública deverá ser mantida em todo o Município, não se permitindo 

o acúmulo de detritos ou de qualquer tipo de material inservível.  

Art.16. O Município será diretamente responsável pela execução dos serviços de 

limpeza e de fiscalização do lixo, bem como pela manutenção do zelo e pela realização da 

coleta, dando destino final ao lixo, em todas as zonas da cidade, observando-se as legislações 

pertinentes ao meio ambiente e às demais esferas.  

Parágrafo Único. Serão considerados serviços de limpeza urbana os de capina, 

varrição, coleta e destino final dos materiais inservíveis, oriundos da execução desses serviços.  

Art.17. O Município poderá outorgar os serviços de limpeza por intermédio de terceiros, 

sendo estes obrigados a realizar o estabelecido neste Código bem como os instrumentos legais 

incluídos e mencionados nos contratos vigentes.  

Art.18. Competirá ao órgão ou ao responsável pela limpeza urbana, atender aos 

seguintes requisitos:  

I - prender animais que se encontrarem soltos nos logradouros públicos; 

II - fiscalizar e controlar a destinação final do lixo hospitalar, observando a legislação 

vigente;  

III - auxiliar nos serviços de fiscalização dos lixos especiais e do radioativo, 

contatando os órgãos competentes para tais fins; 

IV - executar os serviços de coleta e varrição, nos logradouros públicos, conforme o 

estabelecido, transportando os detritos, apropriadamente, para a sua destinação final;  
V - informar ao órgão competente do Município, quando houver capturas de animais, para 

que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis contra os proprietários ou responsáveis 

pelos mesmos, em caso de omissão desses;  

VI- executar os serviços de coleta, preestabelecida do lixo domiciliar, bem como sua 

destinação final. 

Art. 19. O Município é o proprietário de todo lixo domiciliar urbano, quando colocado 

no logradouro público para a coleta, não sendo permitido o manuseio do mesmo, por terceiros.  

Art. 20. A limpeza e a conservação do suporte das lixeiras fixas são de responsabilidade 

do proprietário ou responsável pelo imóvel, em cujo alinhamento estiverem assentadas.  

Art. 21. O Município poderá permitir a queima de lixo a céu aberto quando houver uma 

emergência sanitária, excetuando-se a zona urbana.  

Art. 22. O poder público municipal executará o monitoramento dos líquidos percolados 

dos aterros de todo lixo do Município.  

Art. 23. Os resíduos provenientes de produtos farmacêuticos e de reativos biológicos, 

deverão ser tratados de forma que eliminem riscos ambientais anteriores à sua destinação final.  

Art. 24. Os resíduos provenientes de cemitérios, de necropsia, exumações e outros, 

deverão ser incinerados em fornos apropriados, conforme anuência do órgão ambiental do 

Município.  

Art. 25. Quaisquer resíduos lançados em logradouros públicos e terrenos vazios deverão 

ser retirados pelos seus proprietários ou responsáveis.  

Parágrafo Único - A não efetuação dos serviços citados no caput desse artigo no prazo 

estabelecido pelo Município, implicará na execução desses serviços pelo órgão municipal 

competente e na cobrança de uma taxa, variando entre 5 (cinco) e 30 (trinta) Unidade Fiscal de 

Referência de Campina Grande - UFRCG, dependendo do volume de resíduos.  

Art. 26. Não será permitido:  

I - transportar ou conduzir, sem os cuidados devidos, quaisquer materiais em 
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logradouros públicos que venham a prejudicar os serviços de limpeza urbana;  

II - queimar lixo a céu aberto;  

III - colocar o lixo domiciliar urbano para coleta no dia anterior ao determinado para 

ser retirado;  

IV - amontoar resíduos que possam provocar risco à saúde pública, em quaisquer 

terrenos ou estabelecimentos;  
V - o funcionamento de depósitos de papéis usados e congêneres em zonas de 

residências;  

VI  transportar, através de veículos de tração humana, o lixo estabelecido no caput 

do Art.12, com exceção do lixo ordinário domiciliar excedente;  

VII  usar, na agricultura e na alimentação de animais, lixo in natura;  

VIII - lançar no lixo domiciliar, cartuchos recarregáveis de impressoras baterias de 

telefone celulares e similares;  

IX - fazer funcionar incineradores, bem como aterros sanitários sem a permissão do 

órgão competente do Município, contrariando as legislações vigentes;  

X - lançar lixo em quaisquer logradouros públicos, bem como em terrenos particulares, 

margens de rodovias e ferrovias;  

XI - executar serviços de reparos em veículos, ou qualquer outro equipamento, em 

logradouros públicos quando esta atividade causar prejuízos à limpeza urbana ou ao meio 

ambiente;  

XII - vazar ou descarregar águas servidas de qualquer natureza em logradouros públicos;  

XIII - lançar, depositar ou atirar em córregos, riachos, canais, lagos, lagoas e rios ou às 

suas margens, resíduos de qualquer natureza que prejudiquem a limpeza ou o meio ambiente.  

Art. 27. Os proprietários de cachorros e outros animais serão responsabilizados pela 

execução dos serviços de coleta das fezes dos mesmos, quando localizadas nas calçadas e 

logradouros públicos.  

Art. 28. O órgão municipal encarregado da limpeza urbana emitirá normas e regras 

referentes aos serviços de manipulação, acondicionamento, transporte e disposição final de todo 

lixo proveniente de hospitais e congêneres, observadas as resoluções do CONAMA.  

Art. 29. Competirá ainda ao órgão responsável pela limpeza urbana do Município, a 

seguinte atribuição:  

I - elaborar itinerários e horários para a coleta, não excedendo o período máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) entre aqueles;  

II - informar à população, quando necessário, as mudanças referentes ao disposto no 

inciso I, através dos meios de comunicação.  

III - estabelecer regras para destinação final do lixo domiciliar, quando não for possível 

realizar coleta;  

IV  colocar, no Município, dispositivos específicos de lixo, tais como coletores;  

V - a execução dos serviços de coleta do lixo deverá ser feita em veículos adequados ao 

tipo de lixo.  

Art. 30. Os funcionários responsáveis pelo serviço de coleta, transporte e destinação 

final do lixo deverão executá-los sobre proteção, conforme legislação competente para 

prevenção de acidentes e contaminação.  

Art. 31. Todos os estabelecimentos destinados ao comércio, inclusive os ambulantes, 

deverão ser dotados de dispositivos específicos para captação de lixo e resíduos em pequena 

proporção, para utilização do usuário.  
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Parágrafo Único  A coleta do lixo no setor comercial será realizada pelo órgão 

municipal competente, no intervalo entre 19h00 (dezenove horas) e 7h00 (sete horas).  

Art. 32. O lixo de origem animal, tais como: ossos, vísceras, peles e congêneres, deverão 

ser transportados de forma que não haja o escoamento dos mesmos para os logradouros públicos.  

Art. 33. Os materiais inertes que não causarem agressão ao meio ambiente poderão ser 

aterrados, conforme parecer do órgão competente do Município.  

Art. 34. O lixo sólido proveniente de terminais rodoviários e aeroportos deverão ser 

incinerados no próprio local ou submetidos à coleta, de acordo com regras determinadas pelo 

órgão competente do Município, observando-se a resolução do CONAMA.  

Art. 35. Quando as vias públicas forem acometidas por resíduos de lixo, durante o 

processo de carga e descarga de veículos, os responsáveis pelos imóveis deverão tomar as 

medidas cabíveis para que seja providenciada a limpeza das mesmas.  

Parágrafo Único -  Durante os serviços de carga e descarga dos veículos, as calçadas 

e vias públicas não poderão ser interditadas.  

Art. 36. Os serviços de limpeza dos passeios e sarjetas fronteiriças com os imóveis, 

serão de responsabilidade dos funcionários desses, efetuando-as em horário coerente com o 

pequeno tráfego de pessoas. 

 

SEÇÃO III 

DOS TERRENOS EM GERAL 

Art. 37. Os terrenos não edificados, bem como os pátios e quintais localizados em todas 

as zonas urbanas do Município, deverão ser mantidos limpos e isentos de quaisquer materiais 

ou substâncias que comprometam a segurança pública, o meio ambiente e a saúde. 

§ 1º. O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, constatado pelo órgão 

competente do Município, dará autonomia a este para executar a limpeza, utilizando-se dos 

próprios meios e recursos, sendo o proprietário ou inquilino responsabilizado pela 

compensação dos custos de execução dos serviços do erário público, como também pelo 

pagamento da multa aplicada.  

§ 2º. O valor a ser cobrado referente ao disposto neste capitulo, variará de 3,0 (três)a 30 

(trinta) UFCG, a critério do Órgão competente do Município. 

Art. 28. O órgão municipal encarregado da limpeza urbana emitirá normas e regras 

referentes aos serviços de manipulação, acondicionamento, transporte e disposição final de todo 

lixo proveniente de hospitais e congêneres, observadas as resoluções do CONAMA. 

Art. 583. Para efeito deste Código, denomina-se resíduo sólido o lixo, refugo ou outras 

descargas de materiais sólido, incluindo resíduos de materiais oriundos de operações agrícolas, 

comerciais, industriais e de atividades da população. 

§ 1º- O destino final dos resíduos sólidos será em aterro sanitário, sem criar prejuízos 

ou ameaças à saúde e segurança pública. 

 

5.3.4 Código de Obras  
 

Subseção IV 

Das Instalações de Aparelhos Radiológicos 

 

Art. 390. As instalações de aparelhos radiológicos somente serão permitidas nas edificações 
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dotadas de dependências isoladas contra radiações, obedecendo às disposições da legislação 

federal e estadual específicas e às normas brasileiras. 

 

Subseção V 

Instalações para Acondicionamento de Lixo 

 

Art. 391. Todas as edificações em geral deverão dispor de espaços para 

acondicionamento de lixo, localizados anteriormente à coleta. 

Art. 392. Nas edificações de habitação multifamiliar, os espaços para acondicionamento 

de lixo servirão para depósito geral e deverão ser localizados no subsolo ou no pavimento que 

dá acesso à edificação. 

§ 1º. As dimensões e demais parâmetros para os espaços citados no caput deste artigo 

deverão atender às necessidades dos usuários, de acordo com a demanda dos mesmos, 

observando-se sempre os critérios da vigilância sanitária. 

§ 2º. Os espaços destinados ao acondicionamento temporário de recipientes de lixo 

deverão ser construídos em alvenaria e revestidos, na sua parte interior, com material liso, 

impermeável e resistente às lavagens, devendo ser constituídos de ponto de luz, água e ralos 

para drenagem, com ligação ao sistema final de esgotos. 

Art. 393. As edificações destinadas a hospitais e congêneres, aeroportos e terminais 

rodoviários, deverão gerenciar o tratamento dos seus resíduos sólidos, desde a geração até a 

disposição final, de maneira a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública. 

Parágrafo Único. Os requisitos ambientais e de saúde pública deverão ser submetidos 

aos órgãos ambientais e de saúde competentes, observando-se as normas do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA. 

 
Art. 396. As edificações destinadas a mercados e supermercados deverão possuir depósitos 

especiais de lixo, com capacidade adequada de acondicionamento e dotados de iluminação e 

ventilação. 

 

5.4 Da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 
 

A Lei nº 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispõe sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Esta Lei não se 

aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.  

A referida Lei da PNRS, destaca como principais aspectos: os instrumentos, as 

diretrizes, os arranjos institucionais dos instrumentos legais, os mecanismos de financiamento 

e de controle social da nova lei nacional de resíduos sólidos.  A seguir resume-se estes aspectos 

de forma sintética. 

  

5.4.1 Dos Instrumentos  
 

São instrumentos da PNRS, entre outros:  
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 A elaboração de planos federal, estaduais municipais com horizonte de vinte (20) anos, 

com revisão a cada quatro (04) anos, contendo diagnósticos, proposição de cenários, 

metas de gerenciamento e aproveitamento energético, eliminação de “lixões”, o 

incentivo à inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, procedimentos operacionais e indicadores de desempenho, 

programas de capacitação técnica e de educação ambiental, forma de cobrança dos 

serviços prestados na área de resíduos sólidos, entre outros, sendo esses planos 

obrigatórios para o acesso dos municípios e dos estados aos recursos financeiros, 

federal, destinados ao setor;  

 Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

 A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

 A cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e privados para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 

gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos;  

 O incentivo à adoção de consórcios intermunicipais e outras formas de cooperação entre 

os entes federados; 

 O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, termo de compromisso e de 

ajustamento de conduta;  

 Cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou daquelas que 

utilizam de recursos naturais;  

 Incentivos fiscais, financeiros e creditícios.  

 

5.4.2 Das Diretrizes  
 

 Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

 Poderão ser utilizadas tecnologias de redução de volume e de tratamento com a 

recuperação energética dos RSU (incineração), desde que comprovada sua viabilidade 

técnica e ambiental, com implantação de programas de monitoramento de gases tóxicos, 

aprovado pelos órgãos ambientais; 

 Fica proibida a destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em praias, corpos 

hídricos, a céu aberto “in natura”, excetuando os resíduos de mineração, quaisquer 

atividades, nos aterros sanitários como catação, criação de animais e outras atividades 

vedadas pelo poder público;  

 Fica proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, cujas características 

causem danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda 
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que para o tratamento, reforma, reuso, reutilização e recuperação, incluindo os 

pneumáticos; 

 A instalação e o funcionamento de empreendimentos relacionados aos resíduos sólidos, 

de qualquer natureza, somente poderão operar após serem licenciados pelas autoridades 

competentes mediante comprovação de capacidade técnica e econômica para o 

gerenciamento adequado dos resíduos; 

 A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos abrangendo os 

fabricantes, importadores distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 A disposição final dos resíduos, ambientalmente adequada, observando as normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente;  

 O desenvolvimento sustentável e a busca da universalização dos serviços prestados, 

com o devido controle social. 

 

5.4.3 Dos Arranjos Institucionais  
 

 Fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individual e encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições e 

procedimentos previstos em lei; 

 São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, 

assim como outros produtos perigosos, conforme normas técnicas específicas, pilhas e 

baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes, os fabricantes e importadores, darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e embalagens; 

 Os consumidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes e importadores dos 

resíduos passíveis de logística reversa através de redes de recepção montada pelos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes;  

 Sempre que estabelecido sistemas de coleta seletiva, pelo PMGIRS – CG, os 

consumidores são obrigados a acondicionar de forma adequada e diferenciada os 

resíduos sólidos gerados, disponibilizando-os para a reutilização, reciclagem ou 

devolução, podendo inclusive ser beneficiados com incentivos econômicos pelo poder 

público;  
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 Incumbe ao distrito federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos 

gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais;  

 Os estados ficam incumbidos de promoverem a integração da organização, do 

planejamento e execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à 

gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, devendo ainda apoiar e priorizar iniciativas municipais de soluções 

consorciadas entre dois ou mais municípios; 

 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão de forma conjunta o 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos (SINIR), articulado com 

o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SINISA) e Meio Ambiente 

(SINIMA);  

 

5.4.4 Dos Mecanismos de Financiamento  
 

 O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para 

atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da geração de resíduos 

sólidos no processo produtivo;  

 Implantar infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou 

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas 

de baixa renda;  

 Os consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a 

prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na 

obtenção de incentivos instituídos pelo governo federal.  

 

5.4.5 Das Proibições  
 

 São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos 

ou rejeitos: (i) lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; (ii) 

lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; (iii) queima a 

céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 

finalidade; 

 São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos a sua 

utilização como alimentação, catação, criação de animais domésticos, fixação de 

habitações temporárias ou permanentes;  

 É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como quaisquer 

outros cujas características causem danos à saúde pública e ao meio ambiente, incluindo 

os pneumáticos.  
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5.4.6 Considerações: PNRS e Sociedade  
 

Com a nova PNRS o grande desafio brasileiro é recuperar quase duas décadas de atraso, 

mesmo sabendo que a nova Lei não modificará o cenário brasileiro da noite para o dia, 

principalmente na erradicação dos incômodos “lixões” que agora passam a ser proibidos. A 

obrigatoriedade por parte de todos os entes federados em elaborarem planos e promoverem 

pactos setoriais, realmente consistentes, é outro ponto alto da nova política de resíduos sólidos, 

pois fornecerão instrumentos adequados para que todo cidadão e cada setor da sociedade faça 

a sua parte na gestão compartilhada dos resíduos sólidos, observando-se a prevenção, quanto à 

geração, a reutilização a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente 

adequada, conforme previsto na nova Lei.  

 

5.4.7 Dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos 
 

De acordo com o artigo 19, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

denominada PNRS (regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 

2010), os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverão ter o seguinte 

conteúdo mínimo, previsto no seu Art. 19, incisos de I a XIX: 

 

I. diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo 

a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição 

final adotadas;  

II. identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal 

e o zoneamento ambiental, se houver;  

III. identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 

ambientais;  

IV. identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 

observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

V. procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

VI. indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

VII. regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS 

e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;  

VIII. definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, 

incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 

20 a cargo do poder público;  
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IX. programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização;  

X. programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

XI. programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

XII. mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos;  

XIII. sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, 

observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

XIV. metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada;  

XV. descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas 

à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XVI. meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de 

que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33;  

XVII. ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento;  

XVIII. identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 

contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX. periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano 

plurianual municipal. 

 

Este Plano Municipal atende integralmente a este conteúdo mínimo e foi elaborado 

com conceitos modernos e atuais sobre o tema. 

 

5.5 Da Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB 
 

Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico. 

Em seu Art. 2o define que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados 

com base nos seguintes princípios fundamentais: 

 

I. universalização do acesso; 

II. integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de 

cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso 

na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III. abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 
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IV. disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das 

águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público 

e privado; 

V. adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais; 

VI. articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde 

e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para 

as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

VII. eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII. utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX. transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

X. controle social; 
XI. segurança, qualidade e regularidade; 

XII. integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 

Em seu Art. 3o para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

 

IV. controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 

políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico; 

 

Em seu Art. 7o define que para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

I. de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do 

caput do art. 3o desta Lei; 

II. de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, 

e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 

3o desta Lei; 

III. de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais 

serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

 

Em seu Art. 9o define que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública 

de saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
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V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 

3o desta Lei. 

5.6 Da Política Nacional de Mudanças do Clima – PNMC 
  

A Lei 12.187/2009 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e 

estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. 

Em seu Art. 2o define que para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

 

II. efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da 

mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, 

resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o 

funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos; 

III. emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa 

área específica e num período determinado; 

IV. fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou 

precursor de gás de efeito estufa; 

V. gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, 

absorvem e reemitem radiação infravermelha; 

VI. impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais; 

 

Em seu Art. 4o define que a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará: 

 

I. à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema 

climático; 

II. à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes 

fontes; 

IV. ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no 

território nacional; 

V. à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 

(três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos 

e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis 

aos seus efeitos adversos; 

VI. à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com particular 

atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional; 

VII. à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos 

reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas; 

VIII. ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - 

MBRE. 

 

Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão 

estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento 

econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. 

Dentre as diretrizes, estabeleceu-se a obrigação de todos, coletividade e poder público, 

de atuar em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes 
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das interferências antrópicas sobre o sistema climático. 

Tal dispositivo nada mais é do que um desdobramento da obrigação constitucional 

dirigida à coletividade e ao poder público para a defesa e a preservação do meio ambiente em 

favor das presentes e das futuras gerações prevista no art. 225, caput, da Constituição. 

Também se constitui como uma das diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do 

Clima, a obrigação de serem tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas da 

mudança climática com origem antrópica no território nacional. A condição imposta para tanto 

é a de que haja razoável consenso científico e técnico sobre o assunto. 

A terceira e última diretriz prevista no art. 3º é a de que as medidas para a execução da 

Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão levar em conta o princípio da igualdade 

material, ou seja, deverão ser considerados as diferentes realidades socioeconômicas dos 

envolvidos e distribuídos os encargos e ônus entre os setores econômicos e as populações. 

Em seu Art. 6o   define que são instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do 

Clima: 

I. o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 

II. o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 

XII. as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de 

processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de 

gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de 

critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as 

parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para 

exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem 

maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de 

gases de efeito estufa e de resíduos; 

Diversos estudos sobre as políticas públicas que devem ser desenvolvidas no setor de 

resíduos sólidos que efetivamente possam reduzir as emissões de GEE convergem para a rota 

da reciclagem como a melhor rota para redução do uso de recursos naturais, das emissões de 

GEE e maior economia de energia.  

Estudo desenvolvido por uma Pesquisa para o BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, realizado pela UFPE-FADE(2013), define rota 

tecnológica como:  

A rota tecnológica dos resíduos sólidos urbanos é um conjunto de processos, tecnologias 

e fluxos dos resíduos, desde a sua geração até o seu destino final, que envolve os circuitos de 

coleta de resíduos indiferenciados (todo o tipo de resíduo) e resíduos diferenciados (incluindo 

coletas seletivas), contemplando o fluxo de tecnologias de tratamento com ou sem valorização 

energética. Faz parte do contexto de um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos 

urbanos. 

Também importante se faz a definição do arranjo tecnológico que é o conjunto de 

tecnologias adotadas para a concepção do modelo de gestão local. 

Estudo realizado no Brasil pelo Ministério das Minas e Energias – MME, sobre o 

aproveitamento energético dos resíduos sólidos para o município de Campo Grande / MS 

(MME, EPE, 2008) concluiu que a reciclagem dos resíduos secos combinada à digestão 

anaeróbia dos resíduos úmidos é superior à da reciclagem associada ao aproveitamento 

energético de gás de um aterro sanitário e este, por sua vez, é superior à da reciclagem associada 

à incineração.   
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Estudo realizado para a Comunidade Europeia - CE sobre rotas tecnológicas para a 

gestão de resíduos e mudanças climáticas concluiu que a segregação de resíduos sólidos 

urbanos na fonte, seguida de reciclagem (para papel, metais, têxteis e plásticos) e compostagem 

e digestão anaeróbia (para resíduos úmidos) resulta no menor fluxo líquido de gases de efeito 

estufa em comparação com outras formas de tratamento de resíduos sólidos urbanos (SMITH, 

2001).  

Estudos desenvolvidos pela Agencia de Proteção Ambiental - EPA dos EUA confirmam 

estas informações, analisando comparativamente a economia de energia decorrente da adoção 

de uma ou outra opção de gerenciamento de resíduos. A análise é feita com consideração de 

todo o conjunto de energias aplicadas aos produtos, da extração da matéria prima aos diversos 

momentos de transporte, do consumo de combustível fóssil à eletricidade e à própria energia 

inerente aos materiais.   

Estudo conduzido no Reino Unido, a partir da análise do ciclo de vida dos materiais, 

chega também ao mesmo entendimento, a reciclagem de resíduos demanda maior energia que 

a prevenção, porém segue sendo melhor para o meio ambiente que a incineração com 

recuperação de energia (ENVIRONMENTAL BENEFITS OF RECYCLING, 2010).  

Exploradas as possibilidades de não geração e redução, a reciclagem dos resíduos secos 

e orgânicos (em unidades públicas de compostagem/biodigestão, de maior porte) é o melhor 

caminho para gerar menos gases de efeito estufa e aproveitar o conteúdo energético dos 

resíduos, além de valorizar o resíduo como bem econômico e social, promover a integração dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, incentivar a indústria da reciclagem e 

possibilitar a logística reversa pelo setor empresarial – dar cumprimento às diretrizes centrais 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

A biodigestão de resíduos orgânicos apresenta a maior redução de emissão de GEE – 

quase cinco vezes mais – quando comparada à emissão de aterros e de incineradores; a mesma 

vantagem é observada no tocante à recuperação energética: a biodigestão apresenta menor 

recuperação energética na instalação, mas um balanço energético superior quando comparado 

com a incineração (EPE, 2008).  

A compostagem apresenta, por sua vez, significativa diferença quanto às emissões de 

metano quando comparado aos valores do aterro sanitário, emitindo quantidade 

aproximadamente 10 vezes menor, segundo estudo realizado pela EMBRAPA (INACIO, 2010)  

Neste sentido precisa-se definir para o Plano rotas tecnológicas que atendam ao que 

preceitua a Lei 12.287/2009 da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. 
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6 Características do Município de Campina Grande 
 

6.1 Histórico do município 
 

Campina Grande é uma das mais antigas localidades do interior do Estado da Paraíba, 

foi primitivamente uma aldeia de índios Cariris. Em 1697 o português Teodósio de Oliveira 

Lêdo fixou ali a tribo dos Ariás, iniciando-se, no ano seguinte, a catequese dos indígenas por 

um franciscano enviado pelo governador na Capitania, Manoel Soares de Albergaria. 

Situado em boa posição geográfica, entre o alto sertão e a zona litorânea, com terras 

propícias às culturas de mandioca, milho e outros cereais indispensáveis à vida dos colonos, o 

aldeamento converteu-se rapidamente em povoado próspero, que já em 1769 era freguesia, sob 

a invocação de Nossa Senhora da Conceição. 

Em 1790, transformou-se em vila sob a denominação de Vila Nova da Rainha. 

A população local participou dos movimentos revolucionários de 1817, 1824 e 1848. 

Em 1874, irrompeu no Município a insurreição do "Quebra-quilos", motivada principalmente 

pela decretação de impostos e adoção do novo sistema de pesos e medidas. Estendendo-se o 

movimento a várias outras cidades e províncias do Nordeste. 

Em 1888, Campina Grande tinha cerca de quatro mil habitantes e era talvez a mais 

populosa e próspera localidade do interior da Paraíba. Passando por ali a principal estrada que 

ligava os sertões paraibanos e rio-grandenses do norte às cidades da Paraíba e do Recife, o 

movimento comercial da cidade já era intenso, a essa época, principalmente entre quinta-feira 

e sábado, quando se realizavam as feiras de gado e de gêneros alimentícios. 

O ramal da Great Western of Brazil Railway Company - hoje Rede Ferroviária do 

Nordeste -, inaugurado em 1907, a iluminação elétrica em 1919 e o serviço de abastecimento 

de água em 1939 foram fatores decisivos no surto do progresso local. 

O período que vai do após guerra até finais dos anos 60 assiste a uma tentativa de 

industrialização da cidade. O que leva a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba a fixar 

sua sede na cidade. Depois deste período Campina Grande passou a desenvolver seu comércio 

atacadista. O Avanço de pesquisas faz surgir cursos de pós-graduação em Campina Grande, o 

que traz inúmeros profissionais para atuar em seu seio. A Universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG e a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB atualmente, abrigam vários 

universitários de todo o Nordeste. 

 

6.2 Formação administrativa 
 

Distrito criado com a denominação de Campina Grande, pela provisão de 1769. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Nova da Rainha, por ordem do 

governo em 25-08-1788. Instalado em 20-04-1790. 

Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Campina 

Grande, por lei provincial. Nº 127, de 11-10-1864. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 

4 distritos: Campina Grande, Pocinhos, Fagundes e Boa Vista. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do 

distrito sede. 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece 
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constituído de 9 distritos: Campina Grande, Conceição, Fagundes, Galante, Lagoa Seca, 

Massaranduba, Pocinhos, Puxinanã e Queimadas. 

Pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 15-11-1938, o distrito de Conceição, passou a 

denominar-se Caturité e o distrito de Lagoa Seca a denominar-se Ipanarana. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município aparece 

constituído de 9 distritos: Campina Grande, Caturité ex-Conceição, Fagundes, Galante, 

Ipanarana ex-Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos, Puxinanã e Queimadas. 

Pelo decreto-lei estadual nº 520, de 31-12-1943, o distrito de Pocinhos, passou a 

denominar-se Joffily, Massaranduba a denominar-se Massarandiba, Queimadas a denominar-

se Tataguassu e Ipanarana a denominar-se Ipauarana. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município aparece 

constituído de 9 distritos: Campina Grande, Caturité, Fagundes, Galante, Ipauarana ex-

Ipanarana, Joffily ex-Pocinho, Massarandiba ex-Massaranduba, Puxinanã e Tataguassu ex-

Queimadas. 

Por ato das disposições constitucionais transitórias promulgado em 11-06-1947, o 

distrito de Caturité deixa de pertencer ao município de Capina Grande, sendo anexado ao 

município de Cabaceiras. 

Pela lei estadual nº 166, de 05-11-1948, o distrito de Ipauarana voltou a denominar-se 

Lagoa Sêca. 

Pela lei estadual nº 318, de 07-01-1949, é criado o distrito de Catolé, com terras 

desmembradas do distrito de Caturité do município de Cabaceira e anexado ao município de 

Campina Grande. Sob o mesmo decreto é criado o distrito de São José da Mata ex-povoado e 

anexado ao município de Campina Grande. 

Em divisão territorial datada de 01-VII-1950, o município é constituído de 7 distritos: 

Campina Grande, Boa Vista, Catolé, Galante, Lagoa Seca ex-Ipauarana, Massaranduba e São 

José da Mata. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960. 

Pela lei estadual nº 3133, de 04-01-1964, desmembra do município de Campina Grande 

o distrito de Lagoa Seca. Elevado à categoria de município. 

Pela lei estadual nº 3308, de 07-05-1965, desmembra do município de Campina Grande 

o distrito de Massaranduba. Elevado à categoria de município. 

Pela lei estadual nº 3361, de 06-09-1965, é criado o distrito de Santa Terezinha e 

anexado ao município de Campina Grande. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 6 distritos: 

Campina Grande, Boa Vista, Catolé, Galante e São José da Mata. Não figurando o distrito de 

Santa Terezinha, pois fora criado e não instalado, sendo seu território anexado ao distrito sede 

do município de Campina Grande. 

Em divisão territorial datada de I-VII-1943, o município é constituído de 5 distritos: 

Campina Grande, Boa Vista, Catolé, Galante e São José da Mata. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17-I-1991. 

Pela lei estadual nº 5884, de 29-04-1994, desmembra do município de Campina Grande 

o distrito de Boa Vista. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 4 distrito: Campina 

Grande, Catolé, Galante e São José da Mata. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 



   

 

 
72 

6.3 Transparência pública 
 

Segundo o Relatório da Transparência Pública Ativa no Estado da Paraíba (2013), o 

município de Campina Grande está em 6° lugar na Paraíba em termos de transparência pública, 

com uma nota de 6,22. Esse estudo foi realizado pelo Grupo de Trabalho formado pelo Tribunal 

de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), Ministério Público da Paraíba (MPPB), 

Controladoria Geral da União (CGU), Controladoria Geral do Estado (CGE), Ministério 

Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas da União (TCU). 

O primeiro passo foi o diagnóstico dos municípios quanto ao cumprimento da legislação, 

em seguida os municípios foram avaliados segundo o índice de transparência que atribui notas 

de zero a dez, levando em conta na pontuação além da legislação, boas práticas. As categorias 

utilizadas na pontuação são mostradas na Figura 14. A Comissão de Avaliação foi formada por 

servidores da CGU, TCE e MPPB. 

O município de Campina Grande ainda não regulamentou a Lei de Acesso à Informação 

(Lei 12.527/2011), mas possui Portal da Transparência em funcionamento, com ferramenta de 

pesquisa, possibilidade de visualização da previsão de receitas, arrecadação, inclusive referente 

a recursos extraordinários, despesas com pagamentos e, juntamente com a capital do estado, 

são os únicos municípios que disponibilizam dados em tempo real. 

 

 
Figura 14 - Categorias para cálculo do Índice de Transparência 

Fonte: TCE PB (2013) 

 

O município obteve as seguintes notas, segundo o Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Pontuação de Campina Grande no índice de Transparência Pública 

CATEGORIA Pontuação Máxima Pontos Nota 

Conteúdo 1.650 1.000 6,06 

Série Histórica e frequência de atualização 200 150 7,50 

Usabilidade 900 560 6,22 

PONTUAÇÃO TOTAL 2.750 1.710 6,22 
Fonte: TCE PB (2013) 
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Nota: a nota foi calculada pela metodologia do Contas Abertas. 

 

Segundo o TCE, a disponibilização da nota não tem como objetivo determinar se algum 

ente está ou não cumprindo a legislação, para essa função foi realizado o relatório de 

diagnóstico. A principal função da nota é trazer uma comparabilidade entre a transparência 

disponibilizada pelos municípios, propiciando uma competição sadia para a melhoria da gestão 

pública. Não existe, portanto, uma nota para “aprovação” da transparência, mas sim uma 

sinalização de que pode existir mais ou menos pontos a serem melhorados. 

O relatório aponta também alguns pontos a serem melhorados, como a implementação do 

Serviço de Informação ao Cidadão (inciso I, art. 9° da Lei 12.527/2011), disponibilização do 

horário de funcionamento das repartições públicas (inciso I, § 1°, art. 8° da Lei 12.527/2011) e 

possibilitar a gravação (download) em diversos formatos eletrônicos de banco de dados 

inclusive dados abertos, conforme inciso II, § 3°, art. 8° da Lei 12.527/2011. 

Ainda segundo o relatório, a Lei de Acesso a Informação (LAI) foi regulamentada em 

apenas 5 (cinco) dos 223 municípios paraibanos, são eles: Arara, Cachoeira dos Índios, 

Coremas, João Pessoa e Joca Claudino. A Paraíba ocupa a 9ª colocação entre os estados 

brasileiros, com uma média de 6,56 no índice de transparência. A Figura 15 mostra a linha do 

tempo com os marcos legais relacionados a transparência pública no Brasil. 

 

 
Figura 15 – Linha do tempo sobre a transparência pública no Brasil 

 

6.4 Localização do município de Campina Grande 
 

O Município de Campina Grande está localizado na região do Agreste paraibano e está 

distante 120 Km da Capital da Paraíba. Localiza-se na parte oriental do Planalto da Borborema, 

na serra do Boturité/Bacamarte, que estende-se do Piauí até a Bahia. Está a uma altitude média 

de 551 metros acima do nível do mar e possui uma área territorial que abrange 594,2 km², 

segundo o IBGE. 

Fazem parte do município de Campina Grande os seguintes distritos: Catolé de Boa 

Vista, Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. 

As Distâncias entre Campina Grande e algumas capitais brasileiras, estão mostrados no 

Quadro 3: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacamarte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_do_mar


   

 

 
74 

 

Quadro 3 - Distâncias entre Campina Grande e algumas capitais brasileiras. 
120 km João Pessoa 709 km Fortaleza 

143 km Caruaru 893 km Salvador 

181 Km Recife 530 km São Luís 

260 km Natal 378 km Rio de Janeiro 

375 km Maceió 2700 km São Paulo 

531Km Aracajú 1020 km Teresina 

 

O município de Campina Grande é considerado um dos maiores e mais importantes do 

interior do Nordeste. O Quadro 4 mostra as coordenadas geográficas e a latitude média do 

município. 

 

Quadro 4 - Coordenadas Geográficas e Altitude Média 
Latitude Sul 7º 13’ 50" 

Longitude Oeste de Greenwich 35º 52’ 52" 

Altitude Média 551 m 

 

Campina Grande é um polo de cinco microrregiões homogêneas que compõe o 

Compartimento da Borborema – área que abrange 79 municípios, cerca de 44% do território 

paraibano e população que soma mais de um milhão de habitantes. A cidade exerce influência 

geoeconômica em limites que transpõem fronteiras estaduais, tornando-se, assim, uma das mais 

importantes de toda região nordestina.  

Os seus limites municipais estão mostrados no Quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5 - Limites Municipais de Campina Grande – PB. 

Limite Localidades 

Norte 
Massaranduba, Lagoa Seca, Pocinhos e 

Puxinanã. 

Sul Fagundes, Queimadas, Boqueirão e Caturité. 

Leste Assis Chateaubriand e Ingá. 

Oeste Boa Vista. 

 

Sua Região Metropolitana é formada por 15 municípios: Campina Grande, Lagoa Seca, 

Massaranduba, Boqueirão, Queimadas, Barra de Santana, Caturité, Boa Vista, Puxinanã, 

Fagundes, Gado Bravo, Aroeiras, Itatuba, Serra Redonda e Matinhas. A população estimada 

para essa região é de 577.428 habitantes, conforme indica o Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Dados da Região Metropolitana de Campina Grande. 
Município Área População IDH PIB – mil R$ PIB per capita – R$ 
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(km²) (2011) (2000) (2008 (2008) 

Aroeiras 374,674 19.048,00 0,559 61.776 6.132 

Barra de 
Santana 

369,290 8.198,00 0,575 30.795 3.475 

Boa Vista 476,539 6.322,00 0,688 70.096 12.032 

Boqueirão 425 16.966,00 0,608 87.166 5.339 

Campina 
Grande 

620,628 387.643,00 0,721 3.457.877 9.066 

Caturité 118,089 4.571,00 0,617 34.014 7.409 

Fagundes 162,101 11.368,00 0,559 37.053 3.306 

Gado Bravo 192,424 8.365,00 0,527 30.497 3.599 

Itatuba 244,205 10.264,00 0,526 45.651 4.513 

Lagoa Seca 109,342 26.034,00 0,625 105.327 4.109 

Massaranduba 205,941 12.994,00 0,561 48.756 3.797 

Matinhas 38,123 4.339,00 0,576 23.806 5.541 

Puxinanã 73,673 12.995,00 0,628 54.894 4.147 

Serra Redonda 55,906 7.030,00 0,562 32.212 4.096 

Queimadas 409,196 41.291,00 0,595 178.210 4.460 

Total 3.875,13 577.428,00 - 4.298.130 - 

 

A Figura 16 mostra a localização do município de Campina Grande. 

 

 
Figura 16 – Localização do município de Campina Grande 

Fonte: AESA, 2010 

 

O relevo é levemente ondulado principalmente na parte Norte da cidade, sendo o Centro 

uma das áreas mais altas. Existem dois açudes urbanos, parques e diversas praças que 

contribuem para embelezar a paisagem urbana. Nos 75 km2 que compreendem a área 

urbanizada da sede do município, há cerca de 2000 ruas e 85 mil construções, distribuídas em 

aproximadamente 49 bairros, conforme IBGE 2010. 
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6.5 Aspectos físico-ambientais 
 

6.5.1 Uso e Ocupação do Solo 
 

O solo campinense mostra-se afetado em sua grande maioria pelo Antropismo, ou seja, 

uma área imensa modificada pela ação do homem, com a pequena ocorrência de Caatinga 

Arbórea e Arbustiva Arbórea Fechada na parte Oeste do Município, como mostra o mapa da 

AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba a seguir. (Figura 17) 

Quanto a capacidade de uso das terra na área do município a AESA mostra que em sua 

quase totalidade, o território de Campina Grande é de terras íngremes susceptíveis a erosão 

(área mais clara) e terras não cultivadas com severas limitações para culturas permanentes (área 

marrom), neste caso, a pouca disponibilidade de espaços para lavoura permanente como mostra 

a Figura 18 a seguir. 

 



    
 

                                               

 

 
Figura 17 - Uso e ocupação do solo em Campina Grande 

Fonte: AESA, 2010 

 



    
 

                                               

 

 
Figura 18 – Capacidade de uso das terras do município de Campina Grande 

Fonte: AESA, 2010 
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6.5.2 Clima 
 

O município de Campina Grande situa-se no agreste paraibano, entre o litoral e o 

sertão, usufruindo assim, de um clima menos árido que o que predomina no interior do 

Estado e na região ocidental do município. Por estar localizada também em uma região 

alta, beneficia-se de temperaturas menores e de uma ótima ventilação, o que proporciona 

um clima ameno e agradável em todos os meses do ano. As temperaturas do ar variam 

entre a máxima anual de 28,6 ºC e a mínima 19,5 ºC e a umidade relativa é bastante 

uniforme em toda a região, com médias em torno de 80% LMRS/PB (2007). 

O Instituto Nacional de Meteorologia mostra estudos sobre o clima do município 

do ano de 2000 a 2010, reforçando as características da região. (Figura 19 e Figura 20) 

 

 
Figura 19 – Oscilação da temperatura no município de Campina Grande 

Fonte: INMET 
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Figura 20 - Umidade relativa do ar no município de Campina Grande 

Fonte: INMET 

  

O município situa-se na fronteira entre microrregiões de clima e vegetação 

diferentes. Ao nordeste, a paisagem é verde e arborizada, típica do brejo presente nas 

partes mais altas do planalto. Ao sudeste, encontra-se uma paisagem típica do agreste, 

com árvores e pastagens. As regiões oeste e sul do município são dominadas pelo clima 

e vegetação do Cariri, com vastas áreas de vegetação rasteira (Caatinga) e clima seco. 

De acordo com a classificação de Köeppen, o tipo de clima encontrado em 

Campina Grande/PB é As’ (quente e úmido com chuva de outono-inverno). Caracteriza-

se por apresentar chuvas de outono - inverno e um período de estiagem de cinco a seis 

meses. O período seco começa em setembro e prolonga-se até fevereiro, sendo mais 

acentuado no trimestre da primavera, salientando-se o mês de novembro como o mais 

seco. Já a estação chuvosa começa em março/abril e encerra em agosto.  

A insolação anual alcança uma média de 222,4 horas. Os dados de evaporação 

revelam um total anual em torno de 1417,4 mm, condição própria das zonas semiáridas 

de latitudes tropicais e uma precipitação média anual de 802,7 mm, conforme mostra a 

Figura 21. 

A Figura 22 mostra em maior proximidade a variação de pluviometria anual média 

no território do município de Campina Grande, com área na porção leste que chega a ter 

média de 900 mm. 



    
 

                                               

 

 

Figura 21 - Pluviometria média anual do Estado da Paraíba. 

Fonte: AESA (2006). 



    
 

                                               

 

 
Figura 22 - Pluviometria anual média do município de Campina Grande 

Fonte: AESA, 2010 
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Os gráficos do INMET mostram os dados anuais coletados de 2000 a 2010 a 

respeito de insolação e pressão atmosférica. 

 A insolação média nessa década foi de aproximadamente 2,5 horas por dia de céu 

aberto quando o sol está acima do horizonte. (Figura 23) 

 

 
Figura 23 - Insolação no município de Campina Grande 

Fonte: INMET 

 

A pressão atmosférica média foi em torno de 950 hPa, como mostra a figura a 

seguir. (Figura 24) 
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Figura 24 - Pressão atmosférica no município de Campina Grande 

Fonte: INMET 

 

O clima de Campina Grande é do tipo equatorial semiárido, com temperaturas 

médias bastante amenas, apesar de sua baixa latitude, sofrendo relativamente pequenas 

variações no decorrer do ano. As temperaturas médias compensadas são sempre inferiores 

aos 25º C. O inverno começa em maio e termina em agosto. Os índices pluviométricos 

mostrados no Quadro 7 indica que os registros nos últimos meses foram muito variados. 

 

Quadro 7 - Índices pluviométricos em Campina Grande. 

Mês T (°C) 
P 

(mm) 
ETP 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Jan 23,9 41 106 2 43 63 0 

Fev 25,0 55 111 1 56 55 0 

Mar 24,7 100 117 1 100 17 0 

Abr 24,5 129 109 21 109 0 0 

Mai 23,3 94 96 20 94 2 0 

Jun 22,3 107 81 46 81 0 0 

Jul 20,1 124 63 100 63 0 7 

Ago 21,7 58 78 82 76 2 0 

Set 21,7 38 77 55 64 13 0 

Out 23,6 17 103 23 49 54 0 
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Nov 24,2 19 108 10 33 75 0 

Dez 24,6 21 118 4 27 91 0 

TOTAIS 279,6 803 1.169 364 796 373 7 

MÉDIAS 23,3 67 97 30 66 31 1 

Fonte: INMET, 2012. 

 

Para ilustrar melhor, abaixo apresentamos a Figura 25 abaixo mostra a 

precipitação anual de Campina Grande de 2000 a 2010, com picos registrados em geral 

nos meses de abril a agosto. 

 

 
Figura 25 – Precipitação anual em Campina Grande de 2000 a 2010 

Fonte: INMET 

 

A respeito dos ventos que incidem sobre o município, o INMET divulga que a 

média da velocidade entre os anos de 2000 e 2010 sempre manteve-se no mesmo patamar, 

cerca de 4 metros por segundo, onde os picos de maiores velocidades se apresentam 

sempre nos últimos meses do ano. (Figura 26) 
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Figura 26 - Velocidade do vento em Campina Grande 

Fonte: INMET 
 

E ainda de acordo com o INMET a direção dos ventos no município é em sua 

maior parte do tempo no sentido Este-Sudeste (código 11 a 13), na legenda adotada pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia. (Figura 27) 
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Figura 27 - Direção dos ventos em Campina Grande 

Fonte: INMET 
 

6.5.3 Geologia e Geomorfologia 

6.5.3.1 Geomorfologia regional e topografia 

 

As terras que formam o Estado da Paraíba, apresentam formas variadas de relevo. 

No litoral tropical úmido, denominam as seguintes Unidades Geomorfológicas modeladas 

em rochas sedimentares: 

 

► Baixada Litorânea (ou Planície Litorânea): está presente ao longo da costa 

formando uma faixa com cerca de 80 a 90km de largura, com altitudes que variam entre 

0 e 10 metros, apresentam as seguintes formas de relevo: 

As praias: Depósitos arenosos ou terras de várzeas, que ficam junto às 

embocaduras dos rios que lançam suas águas no Oceano Atlântico. 

Restingas: Depósitos arenosos em forma de língua ou flecha. 

Dunas: São montes de areia formados pela ação dos ventos. 

Mangues: São planícies de marés com vegetação formada por árvores e arbustos. 

 

► Baixo Planalto Costeiro (Tabuleiro): Compreendem os baixos planaltos 

costeiros. Seus limites com a baixada litorânea são as falésias viva ou mortas. 

 

► Vales fluviais (Várzeas): a partir do Tabuleiro até a região sertaneja, dominam 
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as Unidades Geomorfológicas modeladas nas rochas cristalinas, com exceção da Bacia 

do Rio do Peixe, de origem sedimentar. 

 

► Maciço da Borborema (escarpas orientais, superfícies aplainadas, serras e 

inselbergs). 

 

► Pediplano Sertanejo (várias áreas deprimidas entre as cristas das serras 

distribuídas ao longo das bacias hidrográficas do piranhas e Espinharas): 

 

Cada uma dessas grandes unidades geomorfológicas é constituída por formas de 

relevo diferentes, porque foram trabalhadas por diferentes processos, atuando sob climas 

distintos e sobre rochas pouco ou muito diferenciadas. 

Na Baixada Litorânea, o trabalho do mar e dos rios durante o Quaternário deu 

origem às praias, às restingas e aos estuários (cursos d’água). Na Paraíba, destacam-se os 

estuários do Rio Paraíba, do rio Mamanguape e do rio Gramame, como os mais extensos. 

As praias da Paraíba são arenosas. Elas são estreitas no litoral sul, limitadas pelo 

Baixo Planalto que se aproxima muito do mar, como a praia do Cabo Branco, Penha etc. 

e são um pouco mais amplas no litoral norte, onde o baixo planalto está mais afastado do 

oceano, como Lucena, Barra de Mamanguape, Barra de Camaratuba, etc. 

Em quase todas as praias do litoral sul, percebem-se altos paredões escarpados, 

quase verticais, cuja base está sempre recebendo o impacto da água marinha, através do 

movimento das marés. São vertentes orientais do Baixo Planalto Costeiro, que erodidas 

na base por ação das ondas, vão desmoronando em blocos, formando as “falésias vivas”, 

como a Ponta do Cabo Branco, de Jacumã, de Gramame, de Tabatinga, entre outras. 

No litoral norte, o planalto bem mais afastado da linha do mar não recebe mais a 

ação deste, constituindo as "falésias mortas", ou seja, escarpas que foram modeladas pela 

erosão marinha em períodos passados, quando o nível do mar era mais elevado que o 

atual. Ex.: a "falésia morta" do Conjunto João Agripino, no sopé da qual corre o rio 

Jaguaribe, em João Pessoa. 

Os tabuleiros variam de altitude de 20 a 30 metros, havendo alguns com até 200 

m. São formados pelo acumulo de terras provenientes de lugares mais altos. São terras 

altamente férteis e próprias para o cultivo da cana-de-açúcar. 

As planícies aluviais correspondem aos grandes vales formados pelos rios Paraíba 

e Mamanguape, que cortam os tabuleiros. 

O Planalto da Borborema constitui a parte mais elevada do relevo paraibano, 

cruza a Paraíba de Nordeste a Sudeste, com presença de várias serras, com altitude 

variando entre 500 e 650 metros, onde se encontra o município. 

Entre as principais serras, podemos destacar a da Araruna, Viração, Caturité, 

Teixeira, Comissária e outras. Na Serra de Teixeira fica o Pico do Jabre, o ponto mais 

elevado da Paraíba, com mais de 1.000 metros de altitude. 

De todas as Unidades Geomorfológicas, as de maior destaque na Paraíba, 

sobretudo pela sua extensão, são o maciço da Borborema (Planalto da Borborema) e o 

Pediplano Sertanejo. 

O Maciço da Borborema constitui um distribuidor de redes hidrográficas em todas 

as direções e apresenta uma orientação leste-oeste, estendendo-se, no Nordeste, desde 
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Alagoas até o Rio Grande do Norte. 

A Serra de Teixeira tem altitude média de 700m e nela encontra-se a saliência do 

Pico do Jabre (1.100m acima do nível do mar), ponto culminante do Estado, no município 

de Maturéia. 

Geralmente, estão, nas serras, as cabeceiras ou nascentes das bacias hidrográficas, 

a exemplo das nascentes do rio Paraíba, na Serra de Jabitacá; do rio Espinharas, na Serra 

de Teixeira; do rio Piranhas, na Serra do Bongá, etc. A porção ocidental do Maciço da 

Borborema, com as serras como as de Santa Luzia e São Mamede, limita a Unidade 

Geomorfológica classificada como Pediplano Sertanejo. 

A depressão sertaneja se inicia em Patos, após a serra da viração. Constituem um 

conjunto de terras baixas, ocupando uma área extensa entre a Borborema e as terras 

situadas nos estados vizinhos. 

 

6.5.3.2 Geomorfologia local 

 

O município de Campina Grande está inserido na unidade geoambiental do 

Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 

650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio 

Grande do Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos 

dissecados. 

A Figura 28 mostra a geomorfologia do município de Campina Grande. 



    
 

                                               

 

 
Figura 28 – Geomorfologia do município de Campina Grande 

Fonte: AESA, 2010 
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A Figura 29 mostra a área do Município e suas formas de relevo com sua 

geomorfologia. 

 

 

 
Figura 29 - Mapa Geomorfológico da região de Campina Grande. 

Fonte: Atlas do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba. 

 

O conjunto Geomorfológico é formado pela superfície elevada aplainada da 

Borborema, configura uma ampla área planáltica, englobando as regiões conhecidas 

como Agreste, Cariri e Seridó. 

O conjunto Geomorfológico é formado pela superfície elevada aplainada da 

Borborema, configura uma ampla área planáltica, englobando as regiões conhecidas 

como Agreste, Cariri e Seridó. (Figura 30) 
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Figura 30 - Maciço da Borborema 
Foto: João Azevedo. Campina Grande, PB. 2012 

 

Especificamente a topografia de Campina Grande é suavemente ondulada e 

apresenta um relevo com curvas de nível variando entre 500 m e 600 m acima do nível 

médio de mar. A cidade possui 63% de área montanhosa, 35% de área ondulada e 2% de 

área plana. O relevo mais acidentado localiza-se a Nordeste, em direção ao município de 

Lagoa Seca. A Serra do Monte (alinhamento de Inselbergs), ao Sudoeste, separa o 

município de Campina Grande do de Boqueirão. Ao Sudeste, dois alinhamentos – as 

Serras de Catuama e de Bodopitá – o separam dos municípios de Fagundes e Queimadas.  

 

6.5.4 Solos 

 

O solo do Município é de rala espessura e de natureza argilo-arenosa. Em função 

da pequena camada de terreno sedimentar e da escassez de chuvas, o solo de Campina 

Grande não favorece a formação de associações florestais densas. Desses fatores decorre 

a precariedade da roupagem vegetal. Não obstante, a paisagem florística é bastante 

diversificada, apresentando formações de palmáceas, cactáceas em geral, legumináceas e 

bromeliáceas, além de rarefeitas associações de marmeleiros, juazeiros, umbuzeiros, 

algarobos, etc. 

Da mesma forma do contexto geológico local, foram reconhecido 04 (quatro) tipos 

principais de solo na área do município: Planossolos, Podzólicos, Litólicos e os Aluviões. 

A Figura 31 apresenta a pedologia do município de Campina Grande, de acordo 

com a AESA. 



    
 

                                               

 
Figura 31 - Pedologia do Município de Campina Grande – PB 

Fonte: AESA, 2010. 
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6.5.5 Hidrologia e Hidrogeologia 

 

A bacia hidrográfica da cidade de Campina Grande é formada pelos riachos 

Bodocongó, afluente do rio Paraíba, corta a cidade no sentido norte-sul, riacho do Catolé, 

afluente do rio Paraíba e o rio Ingá onde a nascente se encontra localizada no município 

de Campina Grande afluente também do rio Paraíba.  

A principal característica hidrográfica do município de Campina Grande é separar, 

como área dispersora de águas fluviais, os afluentes do Rio Paraíba do Norte (nas direções 

sul e sudeste) dos afluentes do Rio Mamanguape (direções norte e nordeste). 

A Figura 32 ilustra a bacia hidrográfica na qual está inserido o município de 

Campina Grande. 

 



    
 

                                               

 

Figura 32 - Bacia hidrográfica no município de Campina Grande 

Fonte: AESA, 2010 
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6.5.6 Vegetação  
 

6.5.6.1 Ecossistema Regional 
 

A Paraíba é um Estado brasileiro pertencente à região nordestina e que está 

inserido no Bioma Caatinga, que, de acordo com Drumond et al. (2000), tem a maior 

parte de seu território ocupado por uma vegetação xerófila, de fisionomia e florística 

variada, denominada “Caatinga”.  

De acordo com Sampaio e Rodal, (2000 apud MAIA, 2004), a Caatinga é um 

Bioma existente exclusivamente no nordeste brasileiro, estendendo-se por oito estados do 

Nordeste e Norte de Minas Gerais.  

A palavra “Caatinga” no idioma Tupi significa “Mata Branca” em decorrência da 

caducifólia de muitas espécies que ocorrem nesse Bioma durante o período de estiagem, 

restando apenas a visualização de galhos retorcidos e esbranquiçados em função dos 

liquens que são observados nos caules. Todavia, Arruda (2001) confirma que este Bioma 

é o principal ecossistema existente na região Nordeste, estendendo-se pelos domínios de 

clima semiárido e que apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza e 

endemismo. 

Segundo Andrade et al. (2005), a Caatinga é um grande ecossistema brasileiro que 

possui características particulares e exclusivas. Seu domínio se estende pelos Estados 

nordestinos e norte de Minas Gerais, ocupando, aproximadamente, 900 mil Km2 ou cerca 

de 11% do território nacional, os quais formam o “Polígono das Secas”.  

Para Strang (1972), a maior parte da região nordeste do Brasil é caracterizada 

como semiárida, apresentando na parte central temperatura média elevada que varia de 

24 a 28OC, com grande variabilidade espacial e temporal da precipitação e elevada taxa 

de evaporação. A região é frequentemente submetido aos efeitos de secas severas, estando 

as áreas mais atingidas no chamado “Polígono das Secas”, cuja precipitação média anual 

é inferior a 800 mm, chegando a valores extremos inferiores a 400 mm, na parte central 

da Paraíba e Pernambuco, assim como próximo a Petrolina no vale do São Francisco. Por 

outro lado, observa-se em algumas regiões da faixa litorânea leste e oeste do Maranhão 

totais médios anuais que variam de 1200 a 1700 mm, chegando a mais 2000 mm no sul 

da Bahia e norte do Maranhão.  

A cobertura vegetal nordestina é caracterizada por possuir diversos padrões 

morfológicos que dependem da localização geográfica e das condições climáticas. A 

porção de clima mais semiárido se destaca pela presença de caatinga arbustiva, densa ou 

aberta, que perde sua folhagem no período de estiagem, tornando a florescer no período 

chuvoso. Além dessa vegetação, destacam-se ainda outras unidades bioecológicas no 

Bioma Caatinga como a Mata Atlântica, a Vegetação de Praias, Dunas e Restingas, 

Cerrados, as Matas Ribeirinhas, Vegetação de Mangues, Vegetação Rupestre etc. (IBGE, 

1985). 

Segundo Virgínio Filho (1996), o semiárido possui uma vegetação resistente e 

adaptada que, sob condições limitadas, tem garantido a demanda de lenha como recurso 

energético para fins domésticos e industriais, além de fornecer frutos, pastagens, folhas e 

raízes medicinais.  



    
 

                                               

 
97 

Os ecossistemas do Bioma Caatinga têm a sua ocupação antrópica datada da época 

do Brasil colônia e desde este período vem sofrendo muitas alterações. Além disso, Valls 

(1996) afirma que a relação entre homem e a natureza vem promovendo modificações no 

ecossistema e paisagens, resultando na destruição degradação e fragmentação do habitat 

a tal ponto que, segundo o autor, consta esta como a maior causa do declínio da 

biodiversidade. 

De acordo com Duarte (1995) e Arruda (2001), a Paraíba apresenta mais de 50% 

do seu território com fisionomia de Caatinga e padece bastante com a redução de sua 

cobertura vegetal devido os desmatamentos, a derrubada de árvores para serem utilizadas 

como lenha e as queimadas, práticas comuns no preparar da terra para a agropecuária, 

que, além de destruir a cobertura vegetal e acelerar o processo de desertificação, prejudica 

a manutenção da fauna silvestre.    

Oliveira et al. (2008) afirmam que a degradação e a desertificação das terras no 

Estado da Paraíba ocorre desde o nível baixo até o muito grave ou severo. Porém, Barbosa 

et al. (2005b) concluíram que a desertificação é acelerada pela ação do homem, através 

da utilização de práticas inadequadas, trazendo consequências danosas para a terra e para 

quem dela tira o sustento. Além disso, verificaram que a Paraíba tem 63,54% de seu 

território comprometido com o processo da desertificação em estágios moderado e severo, 

sendo que as áreas mais afetadas são: a microrregião do Seridó, a sub-bacia do Rio 

Taperoá e a microrregião do Piancó.  

Para Candido (2002), a Paraíba é o Estado brasileiro que possui maior percentual 

de áreas com nível de degradação das terras muito grave, afetando o dia-a-dia de uma 

grande parte da população, onde residem 1,66 milhões de pessoas, correspondendo a 52% 

do total da população. 

No entanto, de acordo com Rodrigues (2003) e Abreu (2004), a questão ambiental 

no nordeste é antes de tudo uma questão socioeconômica com soluções estritamente 

dependentes de decisões políticas, sendo fundamental a efetiva participação de toda 

sociedade na tomada de decisões. 

Baseado no Diagnóstico Florestal realizado pelo PNUD/FAO/IBAMA (1994), 

Duarte (1995) e Campanili (2001), a cobertura vegetação nativa da região nordeste 

encontra-se reduzida a menos da metade, enquanto o Estado da Paraíba possui pouco mais 

de 30%. Neste estudo, a Paraíba possuía um estoque de aproximadamente 163.388.271 st 

e um consumo anual de 6.877.667 st, ou seja, neste ritmo exploratório, indicando a 

existência de um suprimento madeireiro de apenas 28 anos. Entretanto, vale salientar que 

75,30% deste recurso natural energético é utilizado pelos domicílios da população mais 

carente e 24,70% para atividades industriais regionais.  

Segundo Braid (1996), a utilização de lenha ainda é a fonte de energia mais 

importante para as famílias nordestinas o que compromete os resíduos fragmentários de 

vegetação ainda existente neste ecossistema. A energia da biomassa florestal representa 

o segundo recurso energético do nordeste mais consumido, revelando a dependência da 

economia local e o conflito social que pode decorrer de uma escassez desta matéria-prima.  

No entanto, Martins (2002) destaca que a região nordestina é detentora de muitas 

manifestações culturais e religiosas, como, por exemplo, as festas juninas, que possuem 

como símbolo principal as fogueiras, as quais representam sinal de fé, homenagem e 

agradecimento do povo aos santos juninos, pelas colheitas obtidas. Desta maneira, 
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contribuindo mais ainda para a redução dos recursos madeireiros da região e declínio 

deste Bioma tão singular.  

Neste sentido, preocupados com a intensificação da degradação ambiental, 

sobretudo a redução dos recursos madeireiros da região, Martins et al. (2004) levantaram 

62 pontos de venda de lenha, estando 21 deles nos bairros de Campina Grande e o restante 

nas cidades de Esperança, Remígio e Areia. Ainda neste estudo, conseguiu-se identificar 

as principais espécies nativas comercializadas, das quais, destacaram-se a Anadenanthera 

macrocarpa Benth. (angico), Caesalpinia pyramidalis Tul (catingueira), Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema-preta), Aspidosperma guaraniticum (pereiro), Bursera 

leptophloeos Engl. (umburana), Croton sonderianus Muell. Arg. (marmeleiro), bem como 

a Prosopis juliflora (algaroba), única espécie exótica comercializada, que, segundo 

Pimentel (1982), trata-se de uma leguminosa introduzida no nordeste brasileiro em 1942 

para ser usada na alimentação do gado devido seu alto valor nutritivo, produção de 

madeira, bem como ser utilizada no reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. 

Baseado na lista oficial do MMA de espécies da Flora Brasileira Ameaçada de 

Extinção, Instrução Normativa Nº 06, de 23 de setembro de 2008, dentre as espécies que 

ocorrem na região, apenas a Schinopsis brasiliensis Engl. (braúna) e a Myracrodruon 

urundeuva Allemão (aroeira) encontram-se ameaçada de extinção, porém, segundo 

Cordeiro e Trovão (1999), outras espécies da Caatinga e comuns para região do Agreste 

Paraibano estão ficando cada vez mais raras e dentre estas espécies ameaçadas destacam-

se a Anadenanthera macrocarpa Benth. (angico), Bumelia obtusifolia (quixabeira), 

Tabebuia caraiba Mart. (craibeira), Bahuinia forticata Link. (mororó), Aspidosperma 

guaraniticum (pereiro), Bursera leptophloeos Engl. (umburana). 

 

6.5.6.2 Ecossistema Local 

 

O Estado da Paraíba é frequentemente submetido aos efeitos de secas severas, cuja 

precipitação média anual é a mais baixa do Brasil e podendo chegar a valores inferiores 

a 400 mm em algumas localidades do Cariri Paraibano, diferentemente do litoral leste, as 

quais podem superar os 1600 mm (STRANG, 1972). Contudo, de acordo com os dados 

levantados para Campina Grande, o clima é do tipo As’ (quente e úmido) de Köppen, com 

pluviosidade média anual de aproximadamente 700 mm, e déficit hídrico acentuado 

durante quatro a cinco meses (BRASIL, 1971).  

O agreste é uma microrregião do nordeste brasileiro que se caracteriza como área 

de transição entre a zona da mata e a zona das caatingas interioranas, com trechos quase 

tão úmidos como no litoral e outros secos como no sertão (ANDRADE, 1989; LINS, 

1989).  

Segundo Rizzini (1979), o agreste estende-se do Rio Grande do Norte ao Sudeste 

da Bahia. Esta zona de transição no estado da Paraíba abrange áreas planas e superfícies 

elevadas da porção oriental do planalto da Borborema, onde se vê a transição entre os 

brejos úmidos e o sertão das caatingas e estende-se por aproximadamente 8.126 km2 

(DUQUE, 1953; PONTES-LINS e MEDEIROS, 1994). 

No entanto, de acordo com Duque (1980), o Agreste pode ser dividido em Agreste 

Sub-litorâneo, que se desenvolve na depressão sub-litorânea, e Agreste da Borborema, 
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que representa as áreas ocupadas por parte dos municípios de Areia, Campina Grande, 

Esperança, Montadas, Pocinhos, Puxinanã, Remígio, Fagundes e Queimadas. 

A vegetação de Campina Grande é formada por Florestas Subcaducifólia e 

Caducifólia, próprias das áreas do Agreste da Borborema, ou seja, que perder 

parcialmente ou totalmente suas folhas durante o período de estiagem, tornando a 

florescer no período chuvoso. Entretanto, vale salientar que a vegetação primitiva do 

agreste nordestino foi quase totalmente devastada e o solo foi intensamente ocupado pelas 

culturas agrícolas e pastagens, restando apenas pequenos fragmentos isolados de uma 

floresta tropical densa, semelhante às chamadas matas secas, e a uma vegetação de 

xerofilismo mais acentuado (DUQUE, 1980).  

Baseado em um levantamento científico conduzido no município de Campina 

Grande – PB sobre um remanescente de Caatinga com aproximadamente 60 ha, concluiu-

se o fragmento vegetal estudado pertence à zona fisiográfica do Agreste Paraibano, 

caracterizada pela caatinga hipoxerófila da zona da Borborema ocidental, com área de 

transição ecológica entre a floresta montana (brejo de altitude) e a vegetação caducifólia 

espinhosa (caatinga) (BRASIL, 1971). 

 

6.6 Aspectos Sociais e Culturais 
 

6.6.1 População 

 

Segundo censo 2010 do IBGE, mais de 385 mil pessoas residem no município de 

Campina Grande, que tem uma densidade demográfica de 648,31 habitantes por km². 

Deste total, cerca de 355 mil pessoas residem na sede do município (92,18%), enquanto 

que 30 mil residem nos outros distritos (7,82%). Ainda segundo o IBGE, 367 mil pessoas 

residem na área urbana (95,33%), enquanto que 18 mil residem em área rural (4,67%). O 

município possui uma área geográfica de 594 km2. O Quadro 8 e o Quadro 9 mostram os 

valores referentes à população residente e os domicílios recenseados na Paraíba e em 

Campina Grande.  

 

Quadro 8 - População residente, em valores absolutos e relativos, total, em situação 

urbana e em situação urbana na sede municipal, área total e densidade demográfica. 

População urbana residente, ano de 2010 

Área total 594,18 Km² 

Densidade demográfica 648,31 Hab/ km² 

População total 
385.213 Habitantes 

Valores absolutos Valores relativos 

Na sede municipal 355.082 92,18 

Total 367.209 95,33 

 



    
 

                                               

 
100 

Quadro 9 - Domicílios recenseados, total e particular, em situação de ocupação. 

Domicílios recenseados 2010 

 Particulares Coletivos 

Ocupados 112.020 - 

Não ocupados 14.111 - 

Vagos 4.249 - 

Uso ocasional 9.862 - 

Sub-total 126.131 84 

TOTAL 126.215 

 

A população estimada para o ano de 2012 para o município de Campina Grande 

foi de 389.995 habitantes. (IBGE). 

 

6.6.2 Saúde 

 

6.6.2.1 Atenção básica (nível primário) 
 

 Agentes comunitários de saúde 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2013), o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) é hoje considerado parte da Saúde da Família. No PACS, as ações dos 

agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um 

enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde. 

O município conta com 589 agentes comunitários de saúde, (ACS) que atendem 

ao equivalente a 87% da população de Campina Grande. Os dados disponíveis até 

setembro deste ano apontam para uma quantidade de 338.675 habitantes. Foram 

transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o município de Campina Grande, em 2013, 

R$ 5.763.650. 

Atualmente, encontram-se em atividade no país 204 mil ACS, estando presentes 

tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto em municípios altamente 

urbanizados e industrializados. 
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Figura 33 - Percentual da população atendida pelos ACS em Campina Grande 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013 

 

 

Figura 34 Número de agentes comunitários de saúde em Campina Grande 

*dados referentes ao mês de setembro 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013 

 

 Equipes de Saúde da Família 

 

O município de Campina Grande conta com 95 equipes de saúde da família que, 

segundo o Ministério da Saúde, constituem-se de equipes com profissionais de diferentes 
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especialidades, compostas no mínimo por médico generalista ou especialista em saúde da 

família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em 

saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(ACS). Pode-se acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, 

os profissionais de saúde bucal (ou equipe de Saúde Bucal-eSB): cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. 

Através de uma análise da Figura 35, percebe-se que o percentual de cobertura 

populacional atingido pelo município de Campina Grande no ano de 2013 foi o maior 

registrado nos últimos 11 anos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 

atendendo 84% da população campinense, ou o equivalente a 327.750 habitantes. 

 

 
Figura 35 - Percentual de cobertura populacional pelas equipes de saúde da família em 

Campina Grande 

*dados do ano de 2013 referentes ao mês de setembro 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013 

 

 A Figura 36 mostra o número de equipes de saúde da família em Campina Grande 

no ano de 2013. 
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Figura 36 - Número de equipes de saúde da família em Campina Grande 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013 

*informações referentes até o mês de setembro de 2013 

 

 Farmácia popular 

 

Segundo os dados do Ministério da Saúde,”. O Programa atua sobre dois eixos de 

ação: através de unidades próprias ou através de parcerias com farmácias e drogarias 

privadas. 

O município conta desde 2006 com uma unidade da Farmácia Popular do Brasil. 

No país, ao todo existem 546 unidades desse tipo em funcionamento. Segundo o 

Ministério da Saúde, a única condição para a aquisição dos medicamentos disponíveis 

nessas unidades é a apresentação de receita médica ou odontológica. O município ou 

estado parceiro do Programa recebe R$ 50.000,00 para implantação da unidade além de 

R$ 10.000,00 mensais, após a inauguração, para manutenção da unidade. Além disso, 

todos os móveis e equipamentos são encaminhados pela Fiocruz através de comodato. 
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Figura 37 - Quantidade de farmácias populares em Campina Grande 

 

Já em relação ao sistema de parceria entre o Governo Federal e as farmácias, o 

município de Campina Grande possui 37 farmácias com a marca “Aqui tem farmácia 

popular. (Figura 38). Nesse sistema o governo paga uma parte do valor dos medicamentos 

e o cidadão paga o restante. O valor pago pelo Governo é fixo por isso, o cidadão pode 

pagar menos para alguns medicamentos do que para outros, de acordo com a marca e o 

preço praticado pela farmácia. Mas, em geral, a população pode pagar até um décimo do 

preço de mercado do medicamento. Para ter acesso a essa economia, basta que a pessoa 

procure uma drogaria com a marca “Aqui tem Farmácia Popular” e apresente a receita 

médica acompanhada do seu CPF. Atualmente, esse sistema está trabalhando com 

medicamentos de hipertensão, diabetes e anticoncepcionais, segundo o Ministério da 

Saúde. 

 

 

Figura 38 - Número de farmácias conveniadas em Campina Grande 
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 Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

 

O NASF foi criado para ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços do SUS 

oferecidos aos usuários da Atenção Básica e é constituído por profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento que atuam na promoção, prevenção e reabilitação da saúde, em 

parceria com os profissionais das Equipes de Saúde da Família que prestam os serviços 

nas Unidades Básicas de Saúde. 
Existem duas modalidades de NASF: 

 NASF 1 – composto por no mínimo cinco das profissões de nível superior 

(Psicólogo; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 

Profissional da Educação Física; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Médico 

Ginecologista; Médico Homeopata; Médico Acupunturista; Médico Pediatra; e 

Médico Psiquiatra) vinculado de 8 a 20 Equipes Saúde da Família. 

 NASF 2 – composto por no mínimo três profissionais de nível superior de 

ocupações não-coincidentes (Assistente Social; Profissional de Educação Física; 

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e 

Terapeuta Ocupacional), vinculado a no mínimo 3 Equipes Saúde da Família. 
 Percebe-se através da Figura 39 que o município de Campina Grande conta com 

9 (nove) Núcleos de Apoio a Saúde da Família desde o ano de 2009. Todos os núcleos 

existente no município são do tipo NASF 1. A inexistência de NASF 2 em Campina 

Grande se deve ao fato de não ser permitido a implantação das duas modalidades de forma 

concomitante, segundo o Ministério da Saúde. 

 A Figura 39 mostra o número de NASF em Campina Grande. 

 

 
Figura 39 - Quantidade de NASFs em Campina Grande 

Fonte: Ministério da Saúde 
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De acordo com o Ministério da Saúde, os principais serviços oferecidos pelas UBS 

são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 

laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e 

fornecimento de medicação básica. Nessas unidades são oferecidos atendimentos de 

Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. 

Em Campina Grande, os dados disponíveis até julho de 2013 apontam para a 

existência de 84 UBS e 7(sete) em construção. Essa quantidade é suficiente para cobrir 

308.300 habitantes, ou o equivalente a 80,03% da população campinense. 

 

6.6.2.2 Atenção especializada (nível intermediário) 
 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) ou Núcleo de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário 

do SUS de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem 

sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 

promotor de vida. 

O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de 

abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares 

e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo 

às internações em hospitais psiquiátricos. 

Os diferentes tipos de CAPS são: 

 CAPS I e CAPS II – para atendimento diário de adultos, em sua população de 

abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes.  

 CAPS III – para atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias da 

semana, atendendo à população de referência com transtornos mentais severos e 

persistentes. 

 CAPSi – para infância e adolescência, para atendimento diário a crianças e 

adolescentes com transtornos mentais. 

 CAPSad – para usuários de álcool e drogas, para atendimento diário à população 

com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, 

como álcool e outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a 

finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. 

Os CAPS devem funcionar, pelo menos, durante os cinco dias úteis da semana (2ª 

a 6ª feira). Segundo o Ministério da Saúde, seu horário e funcionamento nos fins de 

semana dependem do tipo de CAPS: 

 CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.  

 CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 
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Pode ter um terceiro período, funcionando até as 21 horas. 

 CAPS III – municípios com população acima de 200.000 habitantes 

Funciona 24 horas, diariamente, também nos feriados e fins de semana. 

 CAPSi – municípios com população acima de 200.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 

Pode ter um terceiro período, funcionando até as 21 horas. 

 CAPSad – municípios com população acima de 100.000 habitantes 

Funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 

Pode ter um terceiro período, funcionando até as 21 horas. 

 

O município de Campina Grande possui desde 2011 7 (sete) CAPS distribuídos 

conforme a Figura 40 abaixo. 

 

 
Figura 40 - Número de Centro de Atenção Psicossocial em Campina Grande 

 

 Odontologia 

 

O município de Campina Grande possui 2 (dois) Centros de Especialidade 

Odontológica (CEO) desde 2009 e 1 (um) Laboratório de próteses dentárias. A Figura 41 

mostra os valores transferidos para o CEO de Campina Grande desde 2005. 
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Figura 41 - Valores transferidos para serviços odontológicos em Campina Grande 

*valores do ano de 2013 referentes ao mês de julho 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013. 

 

 Prevenção e tratamento do câncer 

 

Em relação a Saúde da Mulher, a Figura 42 e a Figura 43 mostram a quantidade 

de exames realizados para prevenção e tratamento do câncer em Campina Grande. O 

número total de exames citopalógicos e mamografias têm diminuído a cada ano apesar de 

os dados de 2013 serem preliminares e atualizados até junho. 

 

 

Figura 42 - Quantidade de exames citopatológicos realizados em Campina Grande de 
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* dados de 2013 do Ministério da Saúde disponíveis até julho 

 

 
Figura 43 - Quantidade de mamografias realizadas em Campina Grande de 2010 a 2013 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013 

 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) 

 

O município de Campina Grande conta com o SAMU - Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência atendendo com 7 (sete) ambulâncias básicas e 3 (três) unidades 

móveis avançadas, conforme pode ser visto na Figura 44. 

Segundo o Ministério da Saúde, a função básica do SAMU é responder de forma 

organizada, a fim de evitar o uso excessivo de recursos, a toda situação de urgência que 

necessite de meios médicos, desde o primeiro contato telefônico até a liberação das 

vítimas ou seus encaminhamentos aos serviços de saúde. O sistema deve determinar e 

desencadear a resposta mais adequada para o caso, assegurar a disponibilidade dos meios 

hospitalares, determinar o tipo de transporte exigido e preparar o acolhimento dos 

pacientes nos serviços de saúde. 

Além disso, o município possui uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

localizada no bairro Alto Branco. 

 

3.344
3.781

2.541

6.812

7.676

5.005

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2011 2012 2013*

N
ú

m
er

o
 d

e 
m

am
o

gr
af

ia
s

Realizados em mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos Total



    
 

                                               

 
110 

 

Figura 44 - Quantidade de ambulâncias do SAMU em Campina Grande 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013 

 

6.6.2.3 Hospitais especializados 
 

O município de Campina Grande conta com os seguintes hospitais especializados, 

segundo o sistema de informações da saúde do estado da Paraíba. (Quadro 10) 

 

Quadro 10 - Hospitais especializados em Campina Grande 

Estabelecimento 
Vínculo 
com o 
SUS 

Tipo de 
gestão 

Esfera 
administrativa 

Atendimento 

Hospital Municipal 
Dr. Severino 
Bezerra de 
Carvalho 

Não Municipal Municipal Manhã/Tarde 

Instituto de Saúde 
Elpídio de Almeida 

Não Municipal Municipal Manhã/Tarde 

Hospital da Visão 
de Campina Grande 

Não Municipal Privada Manhã 

Hospital de Olhos 
de Campina Grande 

Não Municipal Privada Manhã/Tarde/Noite 

Clínica Dr. Maia Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Clínica São Lucas Não Municipal Privada Manhã/Tarde/Noite 

Fonte: INFOSAUDEPB, 2013 

6.6.2.4 Hospitais gerais 
 

O município de Campina Grande conta com os seguintes hospitais gerais, segundo 

o sistema de informações da saúde do estado da Paraíba. (Quadro 11) 
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Quadro 11 - Hospitais gerais em Campina Grande 

Estabelecimento 
Vínculo 
com o 
SUS 

Tipo de 
gestão 

Esfera 
administrativa 

Atendimento 

Clínica Santa Clara Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Clínica Clipsi Não Municipal Privada 
Manhã/ 
Tarde 

Hospital Antônio 
Targino 

Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Hospital de Urgência Não Municipal Privada Manhã Tarde 

Hospital e Maternidade 
Dr. Edgley 

Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Hospital Escola da FAP Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Hospital Municipal 
Pedro I 

Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Hospital Regional de 
Emergência e Trauma 

Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes 

Não Municipal Estadual Manhã/Tarde 

Hospital Universitário 
Alcides Carneiro 

Não Municipal Federal Manhã/Tarde 

SAS Não Municipal Privada Manhã/Tarde 

Fonte: INFOSAUDEPB, 2013 

 

6.6.3 Educação 

 

6.6.3.1 Ensino fundamental e médio 
 

A expectativa de anos de estudo em Campina Grande é de 9,69 anos, indicador 

que é maior que o do Brasil, com 9,54 anos. Dados do Portal ODM – Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio apontam porém que no município de Campina Grande, em 

2010, 12,7% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino fundamental. 

Neste mesmo ano, a taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, foi de 51,6%. O 

percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, foi de 

97,4%. 

De acordo com o IBGE, o número de matrículas em escolas de ensino fundamental 

no ano de 2012, em Campina Grande, foi de 58.971 matrículas e no ensino médio o 

número de matrículas foi de 15.615. O município de Campina Grande possui na rede de 

ensino fundamental 298 escolas e 3.204 docentes distribuídos conforme o Quadro 12 

abaixo: 
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Quadro 12 - Quantidade de escolas e docentes no nível fundamental em Campina 

Grande 

ESCOLA QUANTIDADE DOCENTES 

Privada 125 escolas 1.076 professores 
Pública estadual 52 escolas 1.260 professores 

Pública municipal 121 escolas 868 professores 

Fonte: IBGE, 2012 

 

Quanto a quantidade de escolas de nível médio são ao todo 51 e ao todo são 1.195 

professores no município distribuídos da seguinte forma (Quadro 13): 

 

Quadro 13 - Quantidade de escolas e docentes no nível médio em Campina Grande 

ESCOLA QUANTIDADE DOCENTES 

Privada 21 escolas 332 professores 
Pública estadual 29 escolas 777 professores 
Pública federal 1 escola 86 professores 

Fonte: IBGE, 2012 

 

O número de professores por aluno tem influência na qualidade do ensino e o 

acompanhamento desses índices é fundamental para garantir um ensino de qualidade no 

município. A educação é um indicador que tem relação direta com a geração de resíduos 

e é através dela que pode se construir uma sociedade mais preocupada com as questões 

ambientais. 

 

6.6.3.2 Ensino superior 
 

As informações referentes ao ensino superior em Campina Grande contidas neste 

texto tem como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE e a 

reportagem do portal G1 Paraíba do dia 07 de outubro de 2013. 

Cidade universitária que concentra 34,5% dos graduandos em ensino superior 

dentre todos os 223 municípios da Paraíba, Campina Grande faz jus à sua vocação 

universitária. De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 

(Pnad), com dados de 2011, a Paraíba tem 58 mil estudantes em instituições públicas. 

Destes, mais de 20 mil estudantes cursam o ensino superior em instituições de Campina 

Grande (G1 Paraíba, 2013). 

Em Campina Grande, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) conta 

atualmente com 12,5 mil alunos, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

tem 7,4 mil graduandos e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) tem 453 estudantes em 

nível superior. 

A incursão da cidade na carreira acadêmica nasce em 1966 com a criação da 

Universidade Regional do Nordeste (URNe) e desenvolve-se com a sua transformação 

em UEPB no ano de 1987, percorrendo ainda a criação da UFCG, desmembrada da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 2002, e a instalação do campus do IFPB em 

Campina Grande, em 2006. 
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Fundada pela Lei Municipal nº 23 de 15 de março de 1966, a Universidade 

Regional do Nordeste (URNe), foi autarquia municipal de Campina Grande. Em 11 de 

outubro de 1987, pela Lei nº 4.977, sancionada pelo então governador Tarcísio Burity, a 

URNe foi estadualizada tornando-se Universidade Estadual da Paraíba. 

A UEPB conta atualmente em seu campus I, no bairro de Bodocongó, com 671 

professores, sendo 337 doutores, 247 mestres, 67 especialistas e 20 graduados. Dentre as 

contribuições recentes para Campina Grande, a universidade foi destaque nacional com 

o primeiro campus universitário avançado dentro de um presídio no país e com um museu 

de artes às margens do Açude Velho projetado por Oscar Niemeyer. Segundo o reitor 

Antônio Rangel Junior, o desenvolvimento de Campina Grande está entrelaçado ao da 

instituição. 

A UFCG surgiu em 1952 como Escola Politécnica do Estado da Paraíba. Tornou-

se UFPB em 1970 e foi desmembrada para o interior em 2002. A universidade se destaca 

no cenário nacional por ser a primeira federal do interior do Nordeste e ainda a pioneira 

no Norte-Nordeste a adquirir um computador em 1968, o IBM 1130. 

Fazem parte do campus de Campina Grande 7.410 alunos de graduação, 1,7 mil 

de pós-graduação e 992 professores, sendo 470 doutores e 370 mestres. Segundo o reitor 

Edilson Amorim, a contribuição da UFCG para a cidade remonta à origem da 

universidade com escola politécnica. 

“Desde os anos 1950, com a criação da escola politécnica, desenvolveu-se a 

UFCG como uma referência científica em Campina Grande, não apenas na área de 

tecnologia, mas também despontando nos cenários nacional e internacional nas ciências 

humanas, sociais e agrícolas”, observa o reitor. Ele também destaca que, dentro disto, há 

uma interação inserida nas 'tecnologias sociais' porque “o conhecimento científico precisa 

ter uma finalidade social”. “Nosso foco é contribuir para que Campina Grande e todo o 

estado tenham cada vez mais reconhecida a sua importância na comunidade acadêmica, 

não só na formação de pessoas mas também na interlocução com a sociedade”, assegurou 

o reitor. 

O IFPB em Campina Grande foi criado em 2006 e começou a funcionar em 2007. 

São oferecidos quatros cursos superiores: Licenciatura em Física, Licenciatura em 

Matemática, Tecnólogo em Construção de Edifícios e Tecnólogo em Telemática. Suas 

atividades são voltadas para a extração mineral, culturas agrícolas, pecuária e indústrias 

de software, calçados e têxtil. Segundo o reitor João Batista, o IFPB consolidou-se 

integrado ao desenvolvimento da cidade. 

A instituição tem vários projetos de curso superior e pensa na pós-graduação, que 

é o novo modelo do IFPB. “Procuramos dentro de nossos limites engajar-nos ao cotidiano 

da cidade. A exemplo de Campina onde tudo é grande, nós somos grandes e estamos 

crescendo. Cada vez mais estamos atuantes e quadruplicamos nossa área física no campus 

localizado no Jardim Dinamérica”, explicou. 

 

6.6.4 Infraestrutura de saneamento 
 

As informações sobre a infraestrutura dos serviços de saneamento no município 

de Campina Grande foram obtidas através do “Ranking do Saneamento” produzido pelo 

Instituto Trata Brasil a partir de dados do SNIS 2011. O referido ranking avaliou os 100 
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(cem) maiores municípios brasileiros em termos de população. 

O ranking analisou quatro indicadores: 

 

 Nível de cobertura 

o Água 

Em relação ao nível de cobertura de água, o indicador mostra que o município de 

Campina Grande possui mais de 95% da população atendida com abastecimento de água. 

Segundo a pesquisa, a média de atendimento dos municípios analisados é de 92,23% e a 

mediana 97,82%. Isso indica que, no geral, o município de Campina Grande possui nível 

de atendimento em água superiores à média brasileira entre os municípios considerados, 

que, de acordo com o SNIS 2011 é de 82,4%. 

o Esgoto 

A porcentagem da população atendida por coleta de esgoto em Campina Grande 

é de 75,77%. Nesse indicador, o município recebeu uma nota de 1,89 onde o máximo é 

2,5 pontos. A média de coleta dos municípios é 61,44% e a mediana 64,85%. Isso indica 

que, no geral, os municípios considerados possuem coleta de esgoto maior que 50%, 

sendo que segundo o SNIS 2011 a média do Brasil é de 48,1%. 

 

 Tratamento de esgoto 

O índice utilizado na pesquisa mostra, em relação a água consumida, qual a 

porcentagem de esgoto é tratada. Nesse aspecto, Campina Grande está entre os 20 (vinte) 

municípios com melhor índice de tratamento de esgoto do país (Quadro 14). Ainda 

segundo a pesquisa, dentre todos os indicadores, o de tratamento de esgoto é o que está 

mais longe da universalização por parte dos municípios considerados no estudo. 

 

Quadro 14 – Melhores índices de tratamento de esgoto dos municípios brasileiros 

Colocação Município Estado Índice de tratamento 

1 Sorocaba SP 93,6% 

2 Niterói RJ 92,7% 

3 Jundiaí SP 91,4% 

4 Maringá PR 90,1% 

5 São José do Rio Preto SP 89,2% 

6 Curitiba PR 87,2% 

7 Londrina PR 82,9% 

8 Ribeirão Preto SP 81,5% 

9 Limeira SP 80,8% 

10 Petrópolis RJ 80,1% 

11 Salvador BA 79,2% 

12 Uberlândia MG 79,1% 

13 Montes Claros MG 77,9% 

14 Santos SP 76,9% 

15 Franca SP 76,4% 

16 Ponta Grossa PR 75,9% 

17 Taubaté SP 70,1% 
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18 Foz do Iguaçu PR 69,2% 

19 São José dos Campos SP 67,5% 

20 Campina Grande PB 66% 
Fonte: Instituto Trata Brasil, 2013. 

 

De acordo com a pesquisa, a média de tratamento de todos os municípios é 38,51% 

e a mediana 35,53%. Segundo o SNIS 2011, a média nacional para tratamento é 37,5%, 

ou seja, a média do estudo é praticamente igual à média nacional. Sendo assim, pode-se 

afirmar que, o município de Campina Grande possui tratamento de esgoto em nível 

bastante superior à média nacional dos municípios analisados. 

No geral, Campina Grande é a 4ª cidade com melhor rede de saneamento básico 

do Nordeste, atrás apenas de Salvador, Vitória da Conquista e Fortaleza. No cenário 

nacional, entre os municípios analisados Campina Grande ocupa a 47ª posição do ranking, 

segundo o Instituto Trata Brasil. 

No município de Campina Grande, em 2010, 95,8% dos moradores tinham acesso 

à rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo e 84,1% possuíam 

formas de esgotamento sanitário consideradas adequadas. (Portal ODM). No Estado, em 

2010, o percentual de moradores urbanos com acesso à rede geral de abastecimento, com 

canalização em pelo menos um cômodo, era de 92,2%. Com acesso à rede de esgoto 

adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 61,4%. 

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2013), em Campina Grande faltam 9.252 

ligações de água e 27.983 ligações de esgoto para atingir a universalização desses serviços 

 

6.6.5 Principais eventos em Campina Grande 

 

São João: “O maior São João do Mundo”. As tradicionais festas juninas da cidade 

são o principal evento turístico de Campina Grande e é parte do calendário turístico 

nacional de EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo. Durante o mês de junho, 

cerca de 300 quadrilhas se apresentam pelas ruas da cidade. O “Parque do Povo” 

concentra centenas de barracas que comercializam comidas típicas e artesanato enquanto 

músicos da região e quadrilhas se apresentam em três palcos montados no parque. A festa 

atrai milhares de turistas de todo o país para a cidade no mês de junho. 

Festival de Inverno: um evento tradicional da cultura brasileira que ocorre há 

mais de duas décadas durante o mês de julho. O evento reúne grupos de danças, teatro 

amador e profissional, apresentações de música clássica e popular e mostra de cinema e 

vídeo. 

Semana do Folclore e Artesanato: arte popular, violeiros, feira de couros e 

vaquejada durante uma semana no mês de agosto. 

Congresso de violeiros: violeiros de toda a parte do país se encontram neste 

evento. 

Vaquejada Parque Maria da Luz: tradicional vaquejada que se realiza todos os 

anos no mês de outubro, com premiações, shows e muito forró. 

Micarande: carnaval fora de época de Campina Grande que ocorre durante o mês 
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de abril. É um dos mais populares carnavais do tipo no Brasil. 

Encontro da Nova Consciência: ocorre durante o carnaval, quando muitos 

deixam a cidade para participar das festas em outras cidades, organizações místicas e 

religiosas se reúnem em Campina Grande para discutir suas ideias. 

FETEC: “Feira de Tecnologia de Campina Grande”. É uma exposição anual de 

ciência e tecnologia expondo produtos, invenções e pesquisas desenvolvidas em Campina 

Grande e em outras partes do país. Faz parte do calendário de eventos do Itamaraty. 

Ocorre em setembro. 

 

6.6.5.1 Cultura e Turismo em Campina Grande 
 

A cidade possui uma agenda cultural variada, destacando-se O Maior São João do 

Mundo, o Alterna Vida (encontro para evangelização que substituiu a Micarande), o 

Encontro da Nova Consciência (evento ecumênico realizado durante o carnaval), e o 

Festival de Inverno. 

De acordo com estimativas de 2012, a população de Campina Grande é de 389 

995 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, depois da capital. 

A cidade tem o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, representando 

13,63% do total das riquezas produzidas no estado. 

Sua região metropolitana, formada por 15 municípios, possui uma população 

estimada em 580 492 habitantes, sendo a segunda maior zona metropolitana do interior 

Nordestino. 

Campina Grande é um grande centro universitário possuindo 16 universidades, 

sendo duas delas públicas e um instituto federal. Além do ensino superior, o município 

oferece capacitação para o nível médio e técnico. 

A história do teatro em Campina Grande tem início em 1925, quando foi fundado 

o "Cine Teatro Apolo", o que acarretou no surgimento do primeiro grupo teatral 

campinense, "O Corpo Cênico do Grêmio Renascença". 

A década de 1940 não ofereceu novidades para as artes cênicas em Campina. Na 

década de 1950, foi implantado o "Rádio-Teatro Borborema", por Fernando Silveira. 

Ainda nos anos 1950, o pernambucano Raul Prhyston criou o grupo teatral "Os 

Comediantes", com principais peças sendo "A Mulher que Veio de Londres" e "A Vida 

tem três Andares". Atualmente existe um teatro com o nome deste pernambucano, o 

Teatro Raul Prhyston. 

A Figura 45 a seguir que mostra o potencial turistico da Paraiba, indica que o 

município de Campina Grande tem potencial para turismo de lazer, turismo ecológico e 

de aventura, além de turismo histórico, religioso e cultural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Inverno_de_Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cine_Teatro_Apolo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_c%C3%A9nicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raul_Prhyston&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Raul_Prhyston


    
 

                                               

 
Figura 45 - Potencial Turístico da Paraíba 

Fonte: IDEME 
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6.6.5.2 Museus 

 

Campina Grande possui doze museus, onde guardam-se partes importantes de 

acervos culturais da Campina Grande, Estado e do Brasil. São eles: 

 

Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande  

O acervo do Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande dedica-se ao 

desenvolvimento histórico, social e cultural de Campina Grande. Possui Fotografias, 

artigo, mapas, móveis, armas, veículos, joias, bonecos e ferramentas organizados de 

forma a contar a história da cidade. Localiza-se no centro da cidade (Figura 46) 

 

 
Figura 46 - Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande. 

 

Museu de História Natural 

Museu de Artes Assis Chateaubriand  
O Museu de Artes Assis Chateaubriand é composto atualmente de 474 obras de 

arte ONDE podem ser encontradas várias técnicas e procedimentos de artes, incluindo 

desenhos, pinturas, esculturas, gravuras, colagens e outros métodos. Apresenta a arte em 

diversos momentos do cenário brasileiro. 

A Coleção Assis Chateaubriand, com 120 obras, pode ser vista em parte no Prédio 

Histórico da Reitoria, na UEPB. Localiza-se no Catolé, bairro da zona sul da cidade. 

 

Museu Luiz Gonzaga 

O Museu de Luiz Gonzaga é dedicado ao compositor popular Luiz Gonzaga. O 

acervo é composto de fotos, discos, jornais, gravações sobre o Rei do Baião Luiz 

Gonzaga. Localiza-se no Santa Rosa, bairro da zona oeste da cidade; mas está 

momentaneamente desativado. 

 

Museu de História e Tecnologia do Algodão 

Localiza-se na tradicional Estação Velha, área bem próxima ao centro da cidade. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_de_Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_(publica%C3%A7%C3%B5es)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mobili%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boneca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Artes_Assis_Chateaubriand
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Luiz_Gonzaga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bai%C3%A3o_(m%C3%BAsica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Hist%C3%B3ria_e_Tecnologia_do_Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Museu_geografico_campina_grande.jpg
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6.6.5.3 Cinema 

 

História 

O Cinema chegou em Campina Grande 14 anos de os irmãos Lumière inventarem 

o cinematógrafo. Isso aconteceu com a inauguração do Cine Brazil, em 1909 no antigo 

prédio da instrução no bairro das Boninas. 

Em 1910, surgiu o Cine Popular do Sr.José Gomes. O cinema popular era frequentado 

por pessoas de baixa renda. 

A experimentação cinematográfica campinense não funcionou a muito contento. 

Em sua primeira fase veio os Cine Apollo de 1912 e Cine Fox de 1918. Mas a era de outro 

do cinema campinense deu-se com na transformação do cinema mudo para o falado. Foi 

o Olavo Wanderley que em 20 de novembro de 1934 inaugura a maior sala de exibição 

cinematográfica campinense, Capitólio, com capacidade para 1.000 lugares na Praça 

Clementino Procópio. Com o fechamento do Cine Apollo e cine fox, surge em 1936 o 

Cine Para todos. Mas foi no dia 7 de julho de 1939, com a exibição do filme Primavera, 

surge o Cinema Babilônia, uma luxuosa casa de exibição para encontro com a sociedade. 

O Babilônia possuía 898 lugares e concorria diretamente com o Capitólio. 

Com o fim da II guerra Mundial, Campina grande ganhou importantes salas de 

exibição cinematográfica: Cine São José, Cine Avenida e Cine arte. 

Atualmente a cidade de Campina grande conta com salas de exibições no 

Shopping Boulevard, no Ginásio AABB e Espaço Cultural do SESC/Centro. Os cinemas 

Capitólia e São José são tombados pelo IFHAEP. 

 

6.6.5.4 Centros Culturais 

 

No Centro Cultural Lourdes Ramalho, a prefeitura de Campina Grande oferece 

diversos cursos (várias áreas, como dança, artes marciais, música, idiomas, etc.) em todos 

os turnos e horários, por mensalidades ou anualidades acessíveis à população em geral. 

Também existem outros centros ou espaços culturais: Espaço Cultural do SESC Centro, 

Espaço Cultural Casa Severino Cabral e o Centro de Cultura Hare Krishna. 

 

6.6.5.5 Academia de letras 

 

A cidade tem sua academia de letras, denominada Academia Campinense de 

Letras, entidade literária máxima em Campina Grande. 

 

6.6.5.6 Bibliotecas 
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Boninas&action=edit&redlink=1
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Figura 47 - Biblioteca Municipal Felix Araújo. 

Fonte: http://bibliopmcg.blogspot.com.br/ 

 

 Biblioteca Átila Almeida da UEPB 

 Biblioteca Central da Universidade Federal de Campina Grande 

 Biblioteca do Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande 

 Biblioteca do SESC Açude Velho 

 Biblioteca do SESC Centro (Campina Grande) Biblioteca do SESC Centro 

 Biblioteca Municipal Félix Araújo 

 

6.7 Aspectos Econômicos 
 

Já a algum tempo é notório o crescimento econômico do município de Campina 

Grande na Paraíba, dentre vários motivos destacamos por ser muito próxima da capital 

João Pessoa e ser um polo industrial e tecnológico. 

Alguns dados econômicos fornecidos pelo Instituto de Desenvolvimento 

Municipal e Estadual - IDEME-PB em parceria com o IBGE mostram que a cidade vem 

crescendo em todas as áreas destacando-se a geração de empregos, arrecadação de 

impostos e se mantem como uma das mais importantes para a economia estadual. 

Segundo o IDEME (2013), o PIB é o total dos bens e serviços produzidos pelas 

unidades produtoras residentes sendo, portanto, a soma dos Valores Adicionados pelos 

diversos setores acrescida dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não 

incluídos na valoração da produção. Os Impostos sobre produtos líquidos de subsídios, 

por sua vez, são os tributos (impostos, taxas e contribuições) que incidem sobre os bens 

e serviços quando são produzidos ou importados, distribuídos, vendidos, transferidos ou 

de outra forma disponibilizados pelos seus proprietários, descontados os subsídios.  

O PIB dos municípios é calculado de acordo com uma metodologia uniforme em 

todo o país, baseada na distribuição do valor adicionado corrente de acordo com os três 

grandes setores econômicos de cada Unidade da Federação. Este indicador é uma 

importante ferramenta para o planejamento de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento municipal, além de outros estudos e análises. 

Analisando o resultado dos cinco maiores valores do PIB dos municípios 

paraibanos, no ano de 2011 observa-se que não houve modificação na classificação dos 

cinco maiores valores do PIB, em relação a 2010. No ranking dos maiores desempenhos, 

http://bibliopmcg.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/UEPB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_de_Campina_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_de_Souza_Ara%C3%BAjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Biblioteca_felix_araujo.jpg
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apresentado no quadro abaixo, destacam-se João Pessoa e Campina Grande, em primeiro 

e segundo lugar, respectivamente, seguidas por Cabedelo, Santa Rita e Bayeux. (Quadro 

15) 

 

Quadro 15 - Maiores valores de PIB dos municípios da Paraíba (2010 e 2011) 
 2010 2011 

Município PIB (R$ 1.000) PIB (R$ 1.000) 

João Pessoa R$ 9.790.347 R$ 10.107.596 

Campina 
Grande 

R$ 4.335.297 R$ 5.339.761 

Cabedelo R$ 2.462.923 R$ 2.801.675 

Santa Rita R$ 1.247.770 R$ 1.402.812 

Bayeux R$ 701.643 R$ 836.191 

Sub-total R$ 18.537.980 R$ 20.488.035 

Fonte: IBGE/ IDEME-PB, 2013. 

 

Em Campina Grande, o valor do PIB municipal passou de R$ 4,335 bilhões, em 

2010, para R$ 5,339 bilhões, em 2011, um crescimento nominal de 23,2%. Os Setores 

Primário, Secundário e Terciário tiveram crescimento neste município, de 19,5%, 6,7% e 

28,9%, respectivamente, contribuindo, assim, para o aumento de sua participação na 

economia estadual, que passou de 13,6%, em 2010, para 15,1%, em 2011. 

A Figura 48 mostra a participação de Campina Grande no estado da Paraíba. 

 

 
Figura 48 - Participação de Campina Grande no PIB da Paraíba 

Fonte: IBGE/ IDEME-PB, 2013. 

 

Em relação ao PIB per capita, o município de Campina Grande ocupa a 7ª posição 

no estado, não tendo alterado essa posição de 2010 para 2011 apesar do aumento de 

28,52%

15,07%

56,41%

João Pessoa Campina Grande Outros municípios
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22,4%. O PIB per capita em Campina Grande passou de R$ 11.256, em 2010, para R$ 

13.775, em 2011. A Figura 49 mostra a evolução do PIB per capita de Campina Grande 

 

 
Figura 49 - Evolução do PIB per capita de Campina Grande de 2007 a 2011 

Fonte: IBGE/ IDEME-PB em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias 

estaduais de governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus. 

 

De acordo com o IDEME (2013), este município constitui-se no segundo maior 

centro econômico do Estado, onde cabe ao Setor Serviços 72,3% do Valor Adicionado 

total do município, em função das atividades de comércio (caracteriza-se como entreposto 

distribuidor para diversas cidades do Estado da Paraíba e da própria Região Nordeste), da 

administração pública, das atividades educacionais de nível superior, tanto públicas (o 

município sedia uma universidade estadual e uma federal) quanto privadas, bem como 

pelas atividades desenvolvidas por dois importantes polos tecnológicos, nas áreas de 

couro e calçados e de tecnologia da informação. Outro setor que também se destaca é o 

Secundário, que contribui com 27,5% do Valor Adicionado na economia do município, 

atribuída principalmente à Indústria de Transformação (indústrias de calçados, têxteis, 

vestuário e alimentos). 

A Figura 50 abaixo mostra que 13,66% do pessoal empregado no estado da 

Paraíba em 2009 estava na cidade de Campina Grande, um total de oitenta e um mil e 

oitocentos e oitenta funcionários com uma remuneração média de 2,4 salários mínimos, 

ficando em números atrás apenas da Capital João Pessoa, o que mostra a força econômica 

que Campina possui. 
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Figura 50 - Número de empresas, percentual de ocupação e salário médio dos 

trabalhadores em Campina Grande 

 

Outro fator importante sobre a economia campinense é o aumento na arrecadação 

de tributos. Apenas de 2009 para 2010, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços, o conhecido ICMS, subiu cerca de 25,8 por cento 

passando de pouco mais de 198 milhões para quase 250 milhões, números que 

representam aproximadamente 11 por cento do arrecadado no Estado inteiro, sendo em 

2010 a terceira maior da Paraíba de acordo com os dados do IDEME – PB (Figura 51) 
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Figura 51 - ICMS dos municípios da Paraíba (2009 e 2010) 

 

6.8 Desenvolvimento Humano 
 

Outro indicador utilizado para a análise socioeconômica do município de Campina 

Grande foi o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Este índice é 

calculado anualmente desde 1990 e se propõe a ser uma medida geral, sintética, do 

desenvolvimento humano. 

Reconhece-se que o IDH não contempla aspectos importantes do 

desenvolvimento como a democracia e sustentabilidade, mas é uma importante forma de 

ampliar a compreensão e fomentar o debate sobre as questões sociais. Além disso, o IDH 

serve como contraponto a outro indicador bastante utilizado, que é o Produto Interno 

Bruto (PIB), que leva em conta apenas o aspecto econômico do desenvolvimento. 

De acordo com o PNUD (2013), atualmente os três fatores principais que 

compõem o IDH são renda, longevidade e educação e são mensurados da seguinte forma: 

 A renda está associada ao padrão de vida e é medida pela Renda Nacional Bruta 

(RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em 

dólar. 

 A longevidade é associada a saúde e medida pela expectativa de vida. 

 O acesso à educação é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que 

é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a 

partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade 

de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um 

criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 
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prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os 

mesmos durante a vida da criança; 

Analisando-se a série histórica, percebe-se que o município de Campina Grande 

passou por uma evolução do seu desenvolvimento humano. Em 1991 o IDHM de 

Campina Grande era 0,476 ao passo que em 2010 esse índice foi de 0,720 (PNUD, 2010), 

o que significa que o IDHM do município passou de “muito baixo” para “alto” ao longo 

das duas últimas décadas, segundo as faixas de desenvolvimento estabelecidas pelo 

PNUD. A Figura 52 apresenta as faixas de desenvolvimento estabelecidas pelo PNUD. 

 

 
Figura 52 - Faixas de desenvolvimento humano 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

O município de Campina Grande possui atualmente o 3° (terceiro) maior IDHM 

do estado, atrás apenas das cidades de João Pessoa e Cabedelo. Em escala nacional o 

município ocupa a 1.301ª posição. A Figura 53 mostra a evolução de 51,3% do IDHM de 

Campina Grande no período de 1991 a 2010. 

 

 
Figura 53 - Evolução do IDHM de Campina Grande-PB 

Fonte: PNUD, 2013. 
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Quanto ao padrão de vida, analisando os indicadores de renda, nota-se que o 

município vem registrando melhoras nos últimos anos. O IDH renda passou de uma faixa 

considerada baixa para a faixa média segundo a classificação do PNUD. Campina Grande 

é o 3° maior IDH renda do estado, atrás das cidades de Cabedelo e João Pessoa, e ocupa 

a 1.516ª posição do ranking nacional. A Figura 54 mostra a evolução do IDH - Renda de 

Campina Grande. 

 

 
Figura 54 - Evolução do IDH Renda do município de Campina Grande-PB 

Fonte: PNUD, 2013 

 

No quesito saúde, o IDH Longevidade revela que Campina Grande é o 7° 

município do estado da Paraíba com maior índice, atrás de João Pessoa, Cabedelo, Patos, 

Santa Terezinha, Cajazeiras e Sousa. Em 1991, o município ocupava a 39ª posição no 

estado, a evolução nesse aspecto foi de 38,6%.  

A comparação com os indicadores de esperança de vida ao nascer e mortalidade 

infantil confirma a melhoria dos indicadores longevidade, como mostra a Figura 55. Em 

1991, a expectativa de vida do campinense era de 60 anos, em duas décadas a expectativa 

de vida melhorou para 74 anos. 
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Figura 55 - IDH Longevidade e esperança de vida ao nascer em Campina Grande 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

 A Figura 56 mostra que o município de Campina Grande conseguiu uma redução 

de 74% na mortalidade infantil em relação ao ano de 1991. A redução na mortalidade 

infantil é um dos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas – ONU e a meta é 17,9 óbitos por mil até 2015.  

Segundo os dados do PNUD (2013), o índice de mortalidade infantil de Campina 

Grande foi de 17,3 óbitos de crianças com menos de 1 ano a cada mil habitantes, dessa 

forma, o município já atende ao que foi estabelecido como objetivo do milênio pela ONU. 

 

 
Figura 56 - Mortalidade infantil em Campina Grande 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 
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Em relação ao índice de desenvolvimento de educação, o município de Campina 

Grande ocupa a 966ª posição no ranking nacional e é o 3° (terceiro) do estado, atrás 

apenas dos municípios de Várzea e João Pessoa. Analisando os valores de IDH Educação 

do município de Campina Grande, percebe-se que a evolução de 1991 para 2010 nesse 

indicador foi de 107%. A Figura 57 mostra a evolução do IDH – Educação do município 

de Campina Grande. 

 

 
Figura 57 - Evolução do IDH Educação de Campina Grande 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

Segundo o PNUD (2013), a melhora nos indicadores de Campina Grande segue a 

tendência apresentada pelo Brasil em que cerca de 74% dos municípios brasileiros se 

encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento humano. Esta evolução sinaliza 

também que o país está conseguindo, aos poucos, reduzir as disparidades históricas de 

desenvolvimento humano entre os municípios das regiões Norte e Nordeste e aqueles 

localizados no Centro-Sul. 
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7 Diagnóstico da situação atual dos RSU gerados no município 
 

7.1 Resíduos Sólidos – Classificação e Conceitos 
 

A PNRS define resíduos sólidos como material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipiente es e líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível. 

A NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

conceitua os resíduos sólidos como: resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 

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 

técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  

Segundo a norma, quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, os resíduos classificam-se em: 

 Classe I – Perigosos; 

 Classe II – Não perigosos, nas fases de:  

o Classe II A – Não inertes; 

o Classe II B – Inertes.  

Os Resíduos da “Classe I – Perigosos” são aqueles que apresentam periculosidade, 

quer sejam em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, a 

ponto de poderem ocasionar risco à saúde pública, provocando mortalidade ou incidência 

de doenças, ou então riscos ao meio ambiente, sempre que gerenciado o respectivo 

resíduo de modo inadequado. Também são considerados perigosos os resíduos 

caracterizados como inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou, ainda patogênicos. 

Exemplo destes resíduos são as baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tintas e pigmentos, 

resíduo dos serviços de saúde, resíduo inflamável, etc.  

Os resíduos Classe II, classificados como não perigosos, compreendem os 

resíduos não inertes da Classe II-A, cuja estrutura não integra a de resíduo perigoso da 

Classe I, nem a de resíduo inerte da Classe II-B, podendo ter propriedade de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

Consideram-se essencialmente, como resíduos da Classe II e consequentemente 

Classe II-A “não inertes”, os resíduos considerados secos, inorgânicos, cujos produtos 

admitem submissão ao processo de reciclagem, quais sejam: sucatas de metais ferrosos e 

não ferrosos, resíduos de papel e plásticos em geral, etc.; bem como os resíduos orgânicos, 

ditos resíduos úmidos, de origem animal ou vegetal, cujos produtos admitem 

transformação, por processo de compostagem, em fertilizantes e corretivos do solo, 
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próprios ao uso na produção agrícola, quais sejam: restos de alimentos em geral; resíduos 

dos serviços públicos da varrição, composta de restos vegetais, incluídos os lodos de 

estações de tratamento de água e esgoto, e resíduos descartados irregularmente pela 

própria população, como entulhos, restos de embalagens etc. 

Como resíduos da Classe II-B - inertes, apresentam-se os tijolos, telhas, blocos e 

demais materiais inertes da construção civil, vidros, certos plásticos e borrachas etc.  

 

Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição 

 

Os Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD, também conhecidos como 

“resíduo(lixo) doméstico”, são aqueles gerados nas residências, em pequenos 

estabelecimentos comerciais e empreendimentos de pequeno porte destinados à prestação 

de serviços, apresentados à coleta regular.  

Por sua vez os Resíduos Sólidos de Varrição - RSV são aqueles lançados de forma 

difusa nas vias e logradouros públicos pela ação da natureza e da população em trânsito 

ou mesmo local, está em contrariedade às posturas públicas e às regras de convivência 

social, demandando que sejam varridos e coletados pelo poder público e/ou, no caso das 

calçadas em que haja pouca circulação de pessoas, pelo respectivo morador. Para 

minimizar o descarte irregular o poder público disponibiliza lixeiras/papeleiras nos locais 

de maior circulação, sem prejuízo da opção do cidadão em retardar o descarte até que 

possa efetuá-lo em recipiente apropriado.  

Nestes resíduos encontram-se: o papel, o papelão, o vidro, latas, plásticos, trapos, 

folhas, galhos e terra, madeira, restos de alimentos e outros detritos, classificados como 

Classe II A: Não Perigosos - Não Inertes.  

A quantidade e a composição dos resíduos domiciliares e de varrição das 

diferentes regiões de um município estão relacionadas à cultura e ao perfil de consumo 

da população residente, e também ao nível de arborização das vias e logradouros públicos. 

Assim, com o crescimento urbanístico e o aumento da população, agravados pelo 

adensamento regular e irregular em determinadas áreas, a questão dos RSD e RSV 

adquire tamanha magnitude, que é considerada um dos mais importantes parâmetros do 

saneamento ambiental.  

  

Resíduos da Construção Civil  

 

Os Resíduos da Construção Civil - RCC são os resíduos provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e 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, comumente chamados de entulhos ou metralhas, na nossa região.  

Para estes resíduos sólidos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

introduziu nova ordem classificatória, regulamentada nas Resoluções CONAMA n.º 

307/02, 348/04, 431/11 e 448/12, de modo que passaram a integrar a:  

 Classe A, os resíduos considerados de reciclagem e reutilização da:  
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o Construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

o Construção, demolição, reformas e reparos de edificações;  

o Componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 

etc.), argamassa e concreto;   

o Processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de 

obras; 

 Classe B, os demais resíduos recicláveis, também produto da construção civil, 

formados por plásticos, papel, metais, vidros e madeiras em geral, incluído o gesso 

(Resolução nº 431/2011) etc.;  

 Classe C, os resíduos perigosos, que admitem recuperação por tratamentos 

tecnológicos específicos para disposição futura a processos de reciclagem;  

 Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo da construção civil, 

como tintas, solventes, óleos, amianto (CONAMA 348/2004), produtos de obras 

em clínicas radiológicas, instalações industriais.  

Os geradores de resíduos da construção civil são pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou 

empreendimento com movimento de terra, que produzam resíduos de construção civil.  

A demolição de construções não residenciais, deverá, considerada a atividade 

desenvolvida anteriormente no local, obedecer a prévio plano de demolição, visando a 

identificação de eventual passivo ambiental.  

 

Resíduos Volumosos - RV 

 

Por resíduos volumosos entendem-se os resíduos sólidos secos constituídos 

basicamente por material volumoso não removido pela coleta de resíduos sólidos 

domiciliares, dos serviços da saúde ou dos resíduos da construção civil rotineiros, como 

móveis, colchões e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças 

de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou 

privadas e outros, comumente chamados de bagulhos, e não caracterizados como resíduos 

industriais.  

 

Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 
  

Englobam os resíduos relacionados, de um modo geral, ao atendimento da saúde 

humana ou animal, encontrados nos diversos equipamentos públicos e privados de saúde, 

como: hospitais; clínicas; laboratórios; farmácias; drogarias; farmácias de manipulação; 

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; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa da área da saúde; necrotérios; funerárias; centros de controle de 
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zoonoses; e, atividades de embalsamento: tanatopraxia e somatoconservação, 

Como já mencionado, são estes resíduos caracterizados pela Norma NBR 

10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT como Resíduos de 

Classe I – Perigosos, por conta de suas características de patogenicidade, toxicidade, 

reatividade, corrosividade e inflamabilidade. 

Pelas Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC nº 306/04 da ANVISA e 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 358/05, também 

recebem classificação própria.  

Os resíduos de serviços de saúde devem ser classificados de acordo com os riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que tenham gerenciamento adequado, 

e, de acordo com a Resolução CONAMA 358/2005, estão assim grupados: 

 

Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção, 

distribuídos em: 

 

Grupo 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.  

  

Grupo A2  

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, 

bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores 

de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, 

que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação 

diagnóstica.  
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Grupo 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 sido requisitado pelo paciente ou familiares.  

  

Grupo A4  

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, 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 anatomopatológicos ou de confirmação 

diagnóstica; 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações; e, 

- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

  

Grupo A5 

- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro cortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação com príons.  

 

Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 



    
 

                                               

 
134 

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; e, 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 

da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).  

  

Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas 

normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e para os quais a reutilização 

é imprópria ou não prevista.  

- Enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de 

pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de 

medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade 

superior aos limites de eliminação. 

  

Grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares: 

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia 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; e  

- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.  

 

Grupo E: materiais perfuro cortantes 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.  

  

As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente 

descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D ou podendo ser 
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encaminhadas para o processo de reciclagem.  

Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de 

neutralização para alcançarem PH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede 

coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.  

Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo de 

recuperação da prata.  

 

Resíduos perigosos gerados, nos estabelecimentos de saúde, em processos não 

relacionados ao de serviços de saúde, são de responsabilidade do gerador e deverão ser 

destinados de acordo com a legislação vigente.  

   

Resíduos Provenientes da Limpeza do Sistema de Drenagem da Cidade  

  

Tais resíduos integram a Classe II-A: Não Perigosos-Não Inertes, sendo 

compostos de sedimentos naturais, restos de vegetação e materiais diversos 

irregularmente lançados na rede hídrica da Cidade, tais como RCC, RSD, Volumosos, 

pneumáticos inservíveis etc., que: degradam as cabeceiras, calhas e várzeas dos córregos, 

riachos e ribeirões; aceleram o seu assoreamento e o dos canais e galerias, bocas de lobo, 

bueiros e “piscinões”, bem como o dos rios a que afluem, provocando a proliferação de 

vetores, alagamentos diversos e o agravamento das inundações, quando de altas 

precipitações pluviométricas.  

  

Resíduos Especiais - RSE 

Os resíduos especiais são assim considerados em função de suas características 

tóxicas, radioativas e contaminantes, merecendo por isso cuidados especiais em seu 

manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e disposição final. 

Dentro da classe de resíduos de fontes especiais, merecem destaque a priori os 

seguintes resíduos:  

  

Pilhas e Baterias 

  

A Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, estabelece a 

obrigatoriedade de procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

final ambientalmente adequada para pilhas e baterias que, conforme o disposto na Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981 e no Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990.  

As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, 

mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de 

aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos 

que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, após seu 

esgotamento energético, devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 

para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por 

meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 
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final ambientalmente adequada.   

São proibidas as seguintes formas de destinação final de pilhas e baterias usadas 

de quaisquer tipos ou características: 

 Lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais; 

 Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não 

adequados, conforme legislação vigente; 

 Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou 

cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, 

esgotos, eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à 

inundação.   

  

Lâmpadas Fluorescentes 

 

A lâmpada fluorescente é composta por um metal pesado altamente tóxico, o 

mercúrio, que quando intacta não oferece perigo, apenas se quebrada, queimada ou 

descartada em aterros sanitários, devido à liberação de vapor de mercúrio, poluente 

imediato do meio ambiente. 

 

Óleos Lubrificantes e de Uso Culinário 

  

Óleos Lubrificantes  

O uso prolongado de um óleo lubrificante resulta na sua deterioração parcial, que 

se reflete na formação de compostos, tais como ácidos orgânicos, compostos aromáticos 

polinucleares, “potencialmente carcinogênicos”, resinas e lacas, ocorrendo também 

contaminações acidentais ou propositais.   

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua NBR-10004,  

“Resíduos Sólidos - classificação” classifica o óleo lubrificante usado como 

perigoso por apresentar toxicidade. A combustão dos óleos lubrificantes usados pode 

gerar gases residuais nocivos ao meio ambiente, de modo que a reciclagem é o 

instrumento prioritário para a sua disposição final.  

O recolhimento e a destinação adequada dos óleos lubrificantes obedecem ao 

disposto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis nº 7.804, de 18 de 

julho de 1989, e nº 8.028, de 12 de abril de 1990, e regulamentada pelo Decreto nº 99.274, 

de 06 de junho de 1990, bem como às determinações da Resolução CONAMA nº 025, de 

03 de dezembro de 1986.  

A reciclagem de óleo lubrificante usado ou contaminado consiste na avaliação de 

seu uso ou regeneração, servindo, portanto, o respectivo processo como balizador para a 

identificação da possibilidade de reuso como substituto de um produto comercial ou uso 

como matéria-prima em processo industrial diverso.  

São responsáveis pelo processo de descarte os geradores, que devem evitar:  

 Quaisquer descartes de óleo usados em solos, águas superficiais, subterrâneas, no 

mar territorial e em sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais; 
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 Qualquer forma de eliminação de óleos usados que provoque contaminação 

atmosférica superior ao nível estabelecido na legislação sobre proteção do ar 

atmosférico (PRONAR); 

 Qualquer processo de industrialização e comercialização de novos óleos 

lubrificantes não recicláveis, nacionais ou importados.    

 São obrigações dos geradores de óleos usados: 

 Armazenar os óleos usados de forma segura, em lugar acessível à coleta, em 

recipientes adequados e resistentes a vazamentos; 

 Adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado venha a 

ser contaminado por produtos químicos, combustíveis, solventes e outras 

substâncias, salvo as decorrentes da sua normal utilização;    

 Destinar o óleo usado ou contaminado regenerável para a recepção, coleta, refino 

ou a outro meio de reciclagem, devidamente autorizado pelo órgão ambiental 

competente; 

 Fornecer informações aos coletores autorizados sobre os possíveis contaminantes 

adquiridos pelo óleo usado industrial, durante o seu uso normal; 

 Alienar os óleos lubrificantes usados ou contaminados provenientes de atividades 

industriais exclusivamente aos coletores autorizados; 

 Manter os registros de compra de óleo lubrificante e alienação de óleo lubrificante 

usado ou contaminado disponíveis para fins fiscalizatórios, por dois anos, quando 

se tratar de pessoa jurídica cujo consumo de óleo for igual ou superior a 700 litros 

por ano; 

 Responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados 

contaminados não regeneráveis, através de sistemas aprovados pelo órgão 

ambiental competente; 

 Destinar o óleo usado não regenerável de acordo com a orientação do produtor, 

no caso de pessoa física.    

  

Óleos de Uso Culinário  

No município de Campina Grande não existe nenhum programa especifico sobre 

a reciclagem de óleo de uso culinário. 

 

Pneus 

  

Os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 

constituem passivo ambiental, que resulta em sérios riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública, vez que não há possibilidade de reaproveitamento desses materiais inservíveis 

para uso veicular e para processos de reforma, tais como recapagem, recauchutagem e 

remoldagem. Apenas os pneumáticos novos, depois de usados, podem ser utilizados como 

matéria prima nos processos de reciclagem citados acima. Para reaproveitamento na 
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fabricação de outros itens de borracha: tapetes, solados, agregado em pavimento asfáltico 

etc, quaisquer pneus podem ser utilizados.  

Bem por isso, a Resolução CONAMA 258 de 26 de agosto de 1999, referente à 

coleta e destinação final adequada aos pneus inservíveis, conforme disposto na Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981 e no Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e seu 

Regimento Interno, atribuiu às empresas fabricantes e importadoras de pneumáticos a 

obrigação de coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus 

inservíveis existentes no território nacional. Os distribuidores, os revendedores e os 

consumidores finais de pneus, em articulação com os fabricantes, importadores e Poder 

Público, deverão colaborar na adoção do procedimento, visando implementar a coleta dos 

pneus inservíveis existentes no País. O não cumprimento do disposto nesta Resolução 

implicará as sanções estabelecidas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.  

O Município de Campina Grande, com o objetivo de diminuir o passivo ambiental 

existente no cenário urbano e propiciar a destinação adequada, incluídos o 

reaproveitamento e a reciclagem, aos pneumáticos inservíveis, de forma ainda a mitigar 

o descarte irregular nas vias e logradouros públicos, assim como no sistema de drenagem 

urbana, vai buscar meios de viabilizar convenio com o terceiro setor interessado em 

cooperar no processamento destes resíduos, (Associação RECICLANIP). 

Com a parceria firmada proativamente no campo da logística reversa de pneus, a 

caminhar para o estabelecimento de Termo de Compromisso com o setor empresarial 

pertinente, em face da sua crescente frota circulante, hoje da ordem de mais de 37.934 

veículos, com uma média de 2,76 habitantes por veículo (DENATRAN, 2013), o 

município tem logrado não só diminuir o descarte clandestino de pneus nas vias, 

logradouros e corpos hídricos da Cidade, como também reduzir o passivo ambiental 

difuso existente, reduzindo custos com a coleta corretiva e melhorar a drenagem e a 

paisagem urbanas, sem a disposição final do material nos aterros, que é remetido à 

indústria recicladora.  

  

Embalagens de Agrotóxicos 

  

O sistema de logística reversa de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, seguirá 

o disposto na Lei Federal nº 7.802 de 11 de julho de 1989, e no Decreto Federal nº 4.074, 

de 04 de janeiro de 2002. No artigo 17 da lei estão cominadas as sanções administrativas 

pelo seu descumprimento. 

A destinação inadequada das embalagens vazias de agrotóxicos e dos resíduos 

nelas existentes causa sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana, razão pela qual 

os estabelecimentos que os comercializam, assim como os postos e centrais de 

recebimentos implantadas pelo setor produtivo, consistem nos locais onde o usuário 

destes produtos deve devolver as embalagens total ou parcialmente vazias.  

Por serem considerados empreendimentos potencialmente poluidores, a 

Resolução CONAMA nº 334, de 03 de abril de 2003, dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental dos estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens 

de agrotóxicos, conforme disposto na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
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regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e seu Regimento 

Interno, anexo à Portaria nº 499, de 18 de dezembro de 2002.  

Por sua vez, cabe aos fabricantes dar o destino final adequado às embalagens e ou 

produtos devolvidos pelos usuários, seja por meio de processos e tecnologias autorizadas 

em lei. Já aos consumidores usuários impõem-se devolver as embalagens vazias dos 

produtos adquiridos aos próprios comerciantes que possuam instalações adequadas ao 

recebimento e armazenamento temporário. Até o momento da devolução das embalagens 

– um ano a partir da compra ou de acordo com as instruções expressas pela fiscalização 

oficial –, devem armazená-las de forma adequada em sua propriedade, em local abrigado 

de chuva, ventilado e separado de alimentos e rações, tomando cuidado para guardar as 

notas fiscais de compra e comprovantes de devolução. 

 

Eletroeletrônicos e seus componentes 

   

Os produtos e componentes eletrônicos considerados resíduos tecnológicos 

devem receber destinação final adequada que não provoquem danos ou impactos 

negativos à sociedade, obrigação que constitui responsabilidade solidária entre as 

empresas que produzem, comercializem ou importem produtos ou componentes 

eletroeletrônicos. 

Nos termos da referida lei e demais normatizações pertinentes, consideram-se 

resíduos tecnológicos, comumente chamados de lixo eletrônico ou e-trash os aparelhos 

eletrodomésticos e os equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso doméstico, 

industrial, comercial e no setor de serviços, que estejam em desuso e sujeitos à disposição 

final, tais como componentes e periféricos de computadores, monitores e televisores, 

servomotores de alta e baixa tensão, aparelhos de telefonia móvel e fixa etc. 

 

7.2 Caracterização operacional – gestão dos serviços 
 

A Gestão de resíduos sólidos urbanas no município de Campina Grande é uma 

gestão definida como mista, ou seja, parte dos serviços é realizada diretamente pelo 

município e parte dos serviços são executados por empresa terceirizada para os serviços 

de coleta de RSD e para a disposição final dos RSU. 

O Quadro 16 mostra os tipos de prestação de serviço de limpeza urbana no 

realizados por tipo de prestador de serviços no município de Campina Grande. 

 

Quadro 16 - Tipos de prestação de serviço de limpeza urbana no município de Campina 

Grande. 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

DIRETAMENTE PELA 
PREFEITURA 

Varrição, capinação, recolhimento de 
animais mortos, coleta de podas de 
árvores, coletas especiais, limpeza 

de córregos, limpeza de feiras livres, 
limpeza de terrenos baldios, limpeza 
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dos sistemas de drenagem, pintura 
de meio fio, limpeza de cemitérios, 

praças e áreas verdes. 

TERCEIRIZADO 

Coleta de resíduos sólidos 
domiciliares, dos seguintes bairros: 

1. Centro 

2. Alto Branco 

3. Araxá 

4. Bairro das Nações 

5. Conceição 

6. Cuités 

7. Jardim Continental 

8. Jardim Tavares 

9. Jeremias 

10. Jenipapo (dividido entre 
Campina Grande, Lagoa Seca 

e Puxinanã) 

11. Lauritzen 

12. Louzeiro 

13. Monte Santo 

14. Novo Bodocongó 

15. Palmeira 

16. Belo Monte 

17. Castelo Branco 

18. Glória 

19. Jardim Europa 

20. Jardim América 

21. Jardim Atalaia 

22. Jardim Menezes 

23. José Pinheiro 

24. Mirante 

25. Monte Castelo 

26. Nova Brasília 

27. Santa Terezinha 

28. Santo Antônio 

29. Vila Cabral 

30. Acácio Figueiredo 

31. Bairro das Cidades 

32. Catolé 

33. Catolé de Zé Ferreira 

34. Conjunto Cinza 

35. Colinas do Sol 



    
 

                                               

 
141 

36. Cruzeiro 

37. Distrito Industrial 

38. Distrito dos Mecânicos 

39. Estação Velha 

40. Itararé 

41. Jardim Borborema 

42. Jardim Paulistano 

43. Jardim Vitória 

44. Liberdade 

45. Ligeiro 

46. Novo Cruzeiro 

47. Novo Horizonte 

48. Presidente Médici 

49. Ressurreição (I e II) 

50. Rocha Cavalcante 

51. Sandra Cavalcante 

52. São José 

53. Tambor 

54. Três Irmãs 

55. Velame 

56. Bela Vista 

57. Bodocongó 

58. Centenário 

59. Dinamérica 

60. Jardim Verdejante 

61. Malvinas 

62. Mutirão do Serrotão 

63. Novo Bodocongó 

64. Pedregal 

65. Prata 

66. Jardim Quarenta 

67. Ramadinha (I e II) 

68. Santa Cruz 

69. Santa Rosa 

PARTICULARES (PRÓPRIO 
GERADOR) 

Coleta dos resíduos de serviços de 
saúde, coleta de resíduos industriais, 
coleta de resíduos da construção civil 

e coleta de grandes geradores. 

DESTINO FINAL 

Todo resíduo oriundo da coleta 
domiciliar, bem como das demais 

atividades de limpeza urbana, 
executados pelo serviço terceirizado 
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pela SESUMA, respectivamente, com 
média total de 1.500 t/mês é 

destinado para o Aterro Sanitário 
pertencente ao Município de 

Puxinanã, pelo qual a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, 
através de um contrato, paga a 

empresa o valor equivalente a R$ 
32,90 por tonelada de resíduo 

depositado no mesmo. 

 

7.3 Recursos Humanos 
 

A SESUMA para desenvolver atividades de limpeza pública no Município de 

Campina Grande conta com um quadro de 650 servidores, divididos nas seguintes 

funções: Área administrativa 27; motoristas 12; agentes de limpeza 590; fiscais 21. O 

maior número de funcionários está concentrado no nível básico conforme mostra o 

Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Quantidade de Funcionários da SESUMA por prestação de serviços 
PESSOAL RECURSOS HUMANOS (QUANTIDADE) 

 NÍVEL BÁSICO NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR 
Administradores    
Administrativos  21 6 

Agentes de 
Limpeza 

560 30  

Encarregados    
Fiscais   21 

Monitores    
Motoristas 12   

TOTAL 572 51 27 

 

O Quadro 18 mostra o número de pessoal envolvido na limpeza urbana por 

empresa. 

 

Quadro 18 - Demonstrativo dos Recursos Humanos da limpeza urbana de Campina 

Grande. 
FUNÇÃO LIGHT SESUMA ATERRO SANITÁRIO 

Garis coleta 60 48 0 
Garis trator 0 0 0 

Garis coleta de 
podas 

0 16 0 

Garis coleta de 
entulhos 

0 38 0 
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Garis varrição de 
avenidas 

0 170 0 

Garis capinação 0 101 0 
Feiras 0 08 0 

Frente de trabalho 0 0 0 
Garis roçadeira 0 08 0 
Garis eco ponto 0 0 0 

Garis pneu 0 0 0 
Garis máquinas 0 0 0 

Garis transbordo 0 0 0 
Área administrativa 10 20 0 

Fiscais 0 0 0 
Apoio operacional 0 38 4 

Oficina 1 1 0 
Motoristas 14 09 0 

Garis drenagem 0 0 0 
Cargos 

comissionados 
0 03 0 

TOTAL 85 460 4 

 

7.4 Execução dos serviços 
 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos do município de Campina Grande abrange 

as quatro regiões administrativas, Norte, Sul, Leste e Oeste, com uma média diária de 

432,09 toneladas de resíduos coletados de diferentes fontes de produção. Esse valor 

médio foi obtido de acordo com os dados dos anos de 2010, 2011 e 2012, que tiveram 

médias diárias (em toneladas) de 431,97, 433,48 e 430,84, respectivamente. Todos os 

resíduos coletados são pesados em balanças eletrônicas obtendo-se ao final do dia 

relatórios de pesagem e consequentemente quantificação dos resíduos coletados.  

O Quadro 19 mostra valores quantitativos referentes à quantidade total dos 

resíduos coletada no ano de 2010. Para este ano, as médias diárias de coleta dos diferentes 

tipos de resíduos foram: coleta domiciliar 233,33 t/dia, coleta de entulho e limpeza de 

terrenos baldios 197,94 t/dia; coleta de resíduos de serviço de saúde (RSS) 0,23 t/dia, 

coleta e transporte de resíduos em caixas estacionárias 0,25 t/dia. 

 

Quadro 19 – Quantidade coletada de resíduos no ano de 2010 

MESE
S 

COLETA 
DOMICILI

AR (t) 

ENTULHOS/LI
MP. 

TERRONOS 
BALDIOS (t) 

COLETA E 
TRANSPOR
TE DE RSS 

(t) 

TRATAMEN
TO E 

DESTINAÇ
ÃO FINAL E 

RSS (t) 

COLETA E 
TRANSPORT

E DE 
RESÍDUOS 
EM CAIXAS 

ESTACIONÁR
IAS DE 5m³ (t) 

TOTAL EM 
TONELAD

AS 

JAN 6.878,45 5.127,64 6,52 6,52  12.019,13 

FEV 6.643,55 5.910,92 4,53 4,53  12.563,53 

MAR 7.270,82 6.424,15 8,83 8,83  13.712,63 



    
 

                                               

 
144 

ABR 6.729,85 6.010,70 7,88 7,88  12.756,13 

MAI 6.894,00 6.416,47 8,77 8,77  13.328,01 

JUN 7.187,57 5.878,93 5,83 5,83  13.078,16 

JUL 7.080,05 6.507,89 7,86 7,86  13.603,66 

AGO 6.930,55 5.912,80 7,11 7,11  12.857,57 

SET 7.054,58 6.230,06 7,92 7,92  13.300,48 

OUT 7.314,27 6.021,08 6,49 6,49  13.348,33 

NOV 7.309,52 5.952,39 6,51 6,51 54,45 13.329,38 

DEZ 7.872,45 5.854,52 4,59 4,59 35,09 13.771,24 

TOTAL 85.165,66 72.247,55 82,84 82,84 89,54 157.668,25 

MEDIA 
MENS

AL 
7.097,14 6.020,63 6,90 6,90 44,77 13.139,02 

MÉDIA 
DIÁRIA 

233,33 197,94 0,23 0,23 0,25 431,97 

 

A Figura 58 também se refere a coleta dos resíduos em 2010. 

 

 
Figura 58 – Coleta de resíduos sólidos em 2010 

 

A maior porcentagem de resíduos coletados no município de Campina Grande, 

em 2010, foi a de resíduos sólidos domiciliares, com 54,02%, seguida pela coleta de 

entulhos com 45,82% e pelas coletas em caixas estacionárias e de resíduos de serviços de 

saúde, com percentual de 0,06% e 0,05% respectivamente. Esses valores são mostrados 

na Figura 59. 
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Figura 59 - Porcentagem de resíduos sólidos em 2010 

 

O Quadro 20 mostra valores quantitativos referentes à quantidade total dos 

resíduos coletados no ano de 2011. Para este ano, as médias diárias de coleta dos 

diferentes tipos de resíduos foram: coleta domiciliar 250,62 t/dia, coleta de entulho e 

limpeza de terrenos baldios 172,34 t/dia; coleta de resíduos de serviço de saúde (RSS) 

0,20 t/dia, coleta e transporte de resíduos em caixas estacionárias 10,13 t/dia. 

 

Quadro 20 - Quantidade coletada de resíduos no ano de 2011 

MESE
S 

COLETA 
DOMICILI

AR (t) 

ENTULHOS/LI
MP. 

TERRONOS 
BALDIOS (t) 

COLETA E 
TRANSPOR
TE DE RSS 

(t) 

TRATAMEN
TO E 

DESTINAÇÃ
O FINAL E 

RSS (t) 

COLETA E 
TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS 

EM CAIXAS 
ESTACIONÁRI
AS DE 5m³ (t) 

TOTAL EM 
TONELAD

AS 

JAN 7.368,69 5.321,81 5,03 5,03 82,28 12.782,84 

FEV 7.014,78 4.894,12 5,1 5,1 222,64 12.141,74 

MAR 7.198,00 4.942,54 5,6 5,6 317,02 12.468,76 

ABR 7.198,00 4.303,82 5,6 5,6 317,02 11.830,04 

MAI 7.556,53 4.255,58 5,99 5,99 315,81 12.139,90 

JUN 7.649,73 3.549,60 6,47 6,47 372,68 11.584,95 

JUL 7.509,82 4.808,44 6,03 6,03 353,32 12.683,64 

AGO 8.034,43 7.548,14 6,94 6,94 359,37 15.955,82 

SET 7.930,80 6.033,05 6,3 6,3 285,56 14.262,01 

OUT 7.816,96 6.276,82 5,75 5,75 330,33 14.435,61 

NOV 7.701,80 5.771,09 6,98 6,98 370,26 13.857,11 

DEZ 8.495,72 5.198,45 6,59 6,59 369,76 14.077,11 

TOTAL 91.475,26 62.903,46 72,38 72,38 3.696,05 158.219,53 

54,02%

45,82%

0,05%

0,06%

0,05%

Porcentagem de Resíduos Coletados - 2010

Coleta Domiciliar

Coleta de Entulhos e
limpeza de terrenos baldios

Coleta e Transporte de RSS

Coleta e Transporte em
caixas estacionárias de 5m³

Tratamento e destinação
final de RSS
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MEDIA 
MENS

AL 
7.622,94 5.241,96 6,03 6,03 308,00 13.184,96 

MÉDIA 
DIÁRIA 

250,62 172,34 0,20 0,20 10,13 433,48 

 

A Figura 60 também se refere a coleta dos resíduos em 2011. 

 

 
Figura 60 – Coleta de resíduos sólidos em 2011 

 

Para o ano de 2011, no município de Campina Grande, a porcentagem de resíduos 

domiciliares coletados foi de 57,82%, seguida pela coleta de entulhos e resíduos oriundos 

da limpeza de terreno baldios com um percentual de 39,76%, coleta em caixas 

estacionárias com 2,34% e coleta de resíduos de serviço de saúde (RSS) com 0,05%. 

Esses dados são mostrados na Figura 61. 
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Figura 61 – Porcentagem de resíduos sólidos em 2011 

 

O Quadro 21 mostra valores quantitativos referentes à quantidade total coletada 

dos resíduos no ano de 2012. Para este ano, as médias diárias de coleta dos diferentes 

tipos de resíduos foram: coleta domiciliar 240,27 t/dia, coleta e transporte de podas 2,62 

t/dia, coleta de entulho e limpeza de terrenos baldios 180,26 t/dia; coleta de resíduos de 

serviço de saúde (RSS) 0,25 t/dia, coleta e transporte de resíduos em caixas estacionárias 

7,19 t/dia. 

 

Quadro 21 – Quantidade coletada de resíduos no ano de 2012 

MESE
S 

COLETA 
DOMICILI

AR (t) 

COLETA E 
TRANSPO

RTE DE 
PODAS (t) 

ENTULHOS/L
IMP. 

TERRONOS 
BALDIOS (t) 

COLETA E 
TRANSPO

RTE DE 
RSS (t) 

TRATAME
NTO E 

DESTINAÇ
ÃO FINAL 
E RSS (t) 

COLETA E 
TRANSPORT

E DE 
RESÍDUOS 
EM CAIXAS 
ESTACIONÁ
RIAS DE 5m³ 

(t) 

TOTAL 
EM 

TONELAD
AS 

JAN 7.322,82 58,54 5.305,00 5,92 5,92 218,92 12.917,12 

FEV 6.777,55 68,33 6.105,62 6,17 6,17 195,92 13,155,76 

MAR 7.250,41 37,56 5.788,00 7,85 7,85 209,69 13.301,36 

ABR 6.860,14 76,85 6.785,80 8,18 8,18 169,23 13.908,38 

MAI 7.781,22 63,03 7.109,30 10,19 10,19 266,04 15.239,97 

JUN 8.478,20 70,25 7.131,28 8,14 8,14 218,6 15.914,61 

JUL 8.680,76 76,35 6.704,60 8,05 8,05 365,53 15.843,34 

AGO 8.140,62 140,62 5.577,21 7,32 7,32 268,67 14.141,76 

SET 6.849,37 108,43 5.207,34 7,16 7,16 234,59 12.414,05 

OUT 6.739,23 98,46 4.066,39 7,79 7,79 188,76 11.108,42 

NOV 6.322,86 37,5 3.552,00 7,24 7,24 137,74 10.064,58 

DEZ 6.495,13 125,101 2.462,30 7,63 7,63 150,13 9.248,53 

57,82%

39,76%

0,05%
2,34%

0,05%

Porcentagem de Resíduos Coletados - 2011

Coleta Domiciliar

Coleta de Entulhos e
limpeza de terrenos baldios

Coleta e Transporte de RSS

Coleta e Transporte em
caixas estacionárias de 5m³

Tratamento e destinação
final de RSS
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TOTA
L 

87.698,31 961,02 65.794,84 91,64 91,64 2.623,82 
157.257,8

8 

MEDIA 
MENS

AL 
7.308,19 79,80 5.482,90 7,64 7,64 218,65 13.104,82 

MÉDIA 
DIÁRI

A 
240,27 2,62 180,26 0,25 0,25 7,19 430,84 

 

A  

Figura 62 também se refere a coleta dos resíduos em 2012. 

 

 

Figura 62 - Produção de resíduos sólidos em 2012 

 

Para o ano de 2012, no município de Campina Grande, a porcentagem de resíduos 

domiciliares coletados foi de 55,77%, seguida pela coleta de entulhos e resíduos oriundos 

da limpeza de terreno baldios com um percentual de 41,84%, coleta e transporte em caixas 

estacionárias com 1,67%, coleta e transporte de podas com 0,61% e coleta de resíduos de 

serviço de saúde (RSS) com 0,06%. Esses dados são mostrados na Figura 63. 
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Figura 63 - Porcentagem de resíduos sólidos em 2012 

 

O Quadro 22 mostra valores quantitativos referentes à coleta dos resíduos no ano 

de 2013. Para este ano, as médias diárias de coleta dos diferentes tipos de resíduos até o 

mês de maio foram: coleta domiciliar 227,62 t/dia, coleta de entulho e limpeza de terrenos 

baldios 238,24 t/dia, coleta e transporte de resíduos em caixas estacionárias 5,70 t/dia. 

 

Quadro 22 – Quantidade coletada de resíduos no ano de 2013 

MES 
COLETA 

DOMICILIA
R (t) 

ENTULHOS 
(t) 

LIXO DE 
PONTO 

(t) 

PODA
S (t) 

FEIRAS E 
MERCADO

S (t) 

COLETA E 
TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS 

EM CAIXAS 
ESTACIONÁRI
AS DE 5m³ (t) 

TOTAL (t) 

JAN 7.379,75 23.099,69 789,80 59,88 204,14 355,71 31.888,97 

FEV 6.139,88 20.470,86 499,32 40,51 162,00 296,74 27.609,31 

MAR 6.813,09 12.483,83 681,98 40,88 192,42 366,4 20.578,60 

ABR 7.034,25 8.772,09 626,24 62,81 193,00 401,98 17.090,37 

MAI 6.729,08 7.242,98 621,03 
121,6

8 
208,75 428,39 15.351,91 

JUN 6.832,22 5.378,75 499,82 69,22 238,31 323,41 13.341,73 

JUL 7.405,19 5.574,41 455,38 17,38 161,69 296,828 13.910,88 

AGO 7.183,12 6.248,44 614,92 10,08 230,18 399,86 14.686,60 

SET 6.866,81 6.088,94 588,56 8,28 227,32 255,2 14.035,11 

OUT 7.119,52 6.757,14 559,64 2,66 275,80 245,8 14.960,56 

NOV 7.049,43 7.357,31 516,77 0,00 261,11 158,37 15.342,99 

55,77%

0,61%

41,84%

0,06%
1,67%

0,06%

Porcentagem de Resíduos Coletados - 2012

Coleta Domiciliar

Coleta e Transporte de
Podação

Coleta de Entulhos e
limpeza de terrenos baldios

Coleta e Transporte de RSS

Coleta e Transporte em
caixas estacionárias de 5m³

Tratamento e Destinação
final de RSS
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DEZ 6.168,26 6.114,00 386,34 0,00 223,54 115,92 13.008,06 

Total 
Anual 

82.720,6
0 

115.588,4
4 

6.839,8
0 

433,3
8 

2.578,26 3.644,61 
211.805,0

9 
MEDIA 
MENSA

L 
6893,38 9632,37 569,98 36,12 214,86 303,72 17650,42 

MÉDIA 
DIÁRIA 

226,63 316,68 18,74 1,19 7,06 9,99 580,29 

 

A Figura 64 se refere ao percentual de cada resíduo coletado em 2013. Em 

comparação aos anos anteriores, no ano de 2013 a maior quantidade de resíduos coletadas 

foi de entulhos, representados por 54,57% do total coletado. Em seguida, 39,09% dos 

resíduos correspondeu a coleta domiciliar, lixo de ponto com 3,23%, coleta e transporte 

em caixas estacionárias com 1,72%, feiras e mercados com 1,22% e a menor quantidade 

coletada foi de podas, com 0,20%. 

 

 

Figura 64 - Produção de resíduos sólidos em 2013 

 

7.4.1 Resíduos sólidos domiciliares (RSD) 
 

A Figura 65 a seguir analisa a evolução da coleta de resíduos sólidos domiciliares 
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de 2010 a 2013, no município de Campina Grande, em toneladas por ano. Percebe-se 

através do gráfico que ao longo dos últimos 4 anos a quantidade coletada aumentou de 

2010 para 2011 7,4%, a partir de então diminuiu 4,1% de 2011 para 2012 e 5,7% de 2012 

para 2013. O maior valor registrado foi o de 2011, com 91.475,26 toneladas coletadas 

naquele ano. 

 

 
Figura 65 - Evolução da Coleta de Resíduos Domiciliares em Campina Grande, por ano 

 

Os dados de 2013, indicam que foi coletado um total de 82.720,60 toneladas de 

resíduos sólidos domiciliares, o que representa cerca de 4.977 toneladas a menos em 

relação ao ano anterior. 

A Prefeitura Municipal através da SESUMA formalizou contrato de serviços de 

limpeza urbana e manejo de RSU com a Light Engenharia Ltda, dentre estes a coleta e 

transporte de RSD – resíduos sólidos domiciliares, ao qual apresenta o seguinte 

calendário de coleta.  

 A Figura 66 mostra a divisão do município em zonas geradoras de resíduos (ZGR) 

e os quadros a seguir apresentam os bairros da cidade que compõem cada ZGR e o 

calendário de coleta, indicando a frequência de coleta em cada bairro. 

 

85.165,66

91.475,26

87.698,31

82.720,60

78.000,00

80.000,00

82.000,00

84.000,00

86.000,00

88.000,00

90.000,00

92.000,00

94.000,00

2010 2011 2012 2013

To
n

e
la

d
as

/ 
an

o

Coleta domiciliar (t/ano)



    
 

                                               

 
152 

 
Figura 66 - Zonas geradoras de resíduos em Campina Grande 

 

A coleta diária ocorre apenas no centro da cidade. Nos demais bairros a coleta é 

alternada. Identifica-se também a divisão do município em 10 (dez) zonas geradoras de 

resíduos. Cada zona geradora é dividida em setores e também serão implantados roteiros 

de coleta, com circuitos por cada bairro. O Quadro 23 apresenta os bairros de cada zona 

geradora de resíduos de Campina Grande. 

 

Quadro 23 - Bairros de cada zona geradora de resíduos 
(Zona Geradora 

de Resíduos) 
Bairros 

ZGR 01 
Bodocongó, Monte Santo, Novo Bodocongó, Ramadinha, Serrotão, 

Universitário, Alto Branco 

ZGR 02 
Araxá, *Centro de Campina Grande, Conceição, Cuités, Jd. 

Continental, Jd. Tavares, Jeremias, Lauritzen, Louzeiro, Nações, 
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Palmeira, S. Antônio 

ZGR 03 
Malvinas, Universitário, Bela Vista, Centenário, *Centro de Campina 

Grande, Dinamérica, Estação Velha, Liberdade, Pedregal, Santa Rosa, 
S. José 

ZGR 04 Parte – Dinamérica, Malvinas, Santa Cruz, Três Irmãs 

ZGR 05 Parte – Dinamérica, Malvinas, Santa Cruz, Três Irmãs 

ZGR 06 
Cruzeiro, Jardim Quarenta, Jardim Paulistano, Liberdade, Quarenta, 

Santa Rosa 

ZGR 07 Catolé, Estação Velha, Itararé, Tambor 

ZGR 08 Bela Vista, *Centro de Campina Grande, Prata 

ZGR 09 
Castelo Branco, José Pinheiro, Mirante, Monte Castelo, Nova Brasília, 

Sandra Cavalcante, Santo Antônio, Vila Cabral 

ZGR 10 
Acádio Figueiredo, Cidades, Distrito Industrial, Presidente Médici, 

Velame 

ZGR 03 e 08 *Centro Diária – Segunda a sábado 

 

A Figura 67 mostra a frequência de coleta de RSD em Campina Grande. 

 

 
Figura 67 - Frequência de coleta de RSD em Campina Grande 
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A Figura 68 e a Figura 69 mostram alguns roteiros de coletas do município de 

Campina Grande. 



    
 

                                               

 
Figura 68 - Circuito de coleta de RSD no setor 20 da ZGR 04 em Campina Grande 



    
 

                                               

 
Figura 69 - Circuito de coleta do setor 04 da ZGR 01 em Campina Grande



    
 

                                               

 
157 

7.4.2 Coleta e transporte de entulhos e limpeza de terrenos baldios 
 

A Figura 70 apresenta a quantidade coletada de entulhos e limpeza de terrenos 

baldios, no município de Campina Grande. Através do gráfico nota-se que houve uma 

diminuição de 12,9% na quantidade coletada desse tipo de resíduo de 2010 para 2011. 

Em 2011, a quantidade coletada foi de 72.247,55 t/ ano, enquanto que em 2012 essa 

quantidade caiu para 62.903,46. De 2011 para 2012, a quantidade coletada subiu para 

4,6% e de 2012 para 2013 o aumento na quantidade coletada de entulhos foi de 75,7%. 

 

 

Figura 70 - Evolução da Coleta de Entulhos em Campina Grande, em t/ ano 

 

7.4.3 Resíduos de podas 
 

A Figura 71 apresenta a quantidade de resíduos de podas coletada no município 

de Campina Grande nos anos de 2012 e 2013. Percebe-se através do gráfico que não há 

registros do quantitativo dessa coleta para os anos de 2010 e 2011. Houve uma diminuição 

de 54,9% na quantidade coletada desses resíduos de 2012 para 2013. 
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Figura 71 - Evolução da Coleta de Resíduos de Podas em Campina Grande, por ano 

 

7.4.4 Resíduos de serviço de saúde (RSS) 
 

De acordo com a Figura 72, percebe-se a evolução da coleta de Resíduos de 

Serviço de Saúde no município de Campina Grande, ao longo dos 4 últimos anos. A maior 

quantidade registrada nos três últimos anos foi de 91,64 t, o que representa um aumento 

na coleta e relação aos dois anos anteriores, que tiveram quantidades coletadas 

respectivamente de 82,84 t/ano e 72,38 t/ ano. O aumento de 2011 para 2012 foi de 26,6%, 

enquanto que de 2010 para 2011 a quantidade coletada diminuiu em 12,6%. 

 

 
Figura 72 - Evolução da Coleta de RSS em Campina Grande, em t/ ano 
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7.4.5 Resíduos dos serviços públicos de saneamento 
 

Os resíduos de serviços públicos de saneamento são os gerados em atividades 

relacionadas ao tratamento da água (Estação de Tratamento de Água – ETA), ao 

tratamento do esgoto sanitário (Estação de Tratamento de Esgoto – ETE), e a manutenção 

dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais. Nesta etapa não foi identificado 

a quantidade de resíduos geradas na ETA. 

 

7.4.5.1 Resíduos da Estação de Tratamento de Água - ETA 
 

Os resíduos da ETA são constituídos basicamente por materiais removidos da 

água bruta e por produtos químicos adicionados à água durante o tratamento. Geralmente 

os resíduos apresentam baixa biodegradabilidade, alta concentração de sólidos totais, 

agentes patógenos e, casualmente, metais pesados. São gerados, principalmente, nos 

decantadores, nos flotadores e nos filtros. 

Neste diagnóstico identificou-se que o lodo gerado na estação é descartado nas 

suas proximidades, em quantidades não definidas. 

 

7.4.6 Resíduos em caixas estacionárias de 5m³ 
 

A Figura 73 indica uma diminuição de 29% na quantidade de resíduos coletados 

em caixas estacionárias de 2011 para 2012. De acordo com dados da Prefeitura, a 

quantidade de resíduos coletados e transportados em caixas estacionárias em 2011 foi de 

3.696,06 toneladas, enquanto que para o ano de 2012, esse valor foi de 2.623,82 t. A 

pequena quantidade coletada no ano de 2010, pode ser justificada pela existência de dados 

apenas dos dois últimos meses do ano. 

No ano de 2013, a quantidade coletada e transportada foi de 3.644,61 toneladas, o 

que representa uma aumento de 38,9% em relação a quantidade de 2012. 

 

 
Figura 73 - Evolução da Coleta de RSS em Campina Grande, em t/ ano 

 

89,54

3.696,05

2.623,82

3.644,61

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

2010 2011 2012 2013

To
n

e
la

d
as

/ 
an

o

Caixas estacionárias de 5m³ (t/ ano)



    
 

                                               

 
160 

7.4.7 Resíduos dos serviços de limpeza urbana 
 

Não há informações da quantidade de resíduos de serviços de limpeza urbana 

coletados, porém os gráficos abaixo apresentam a extensão de vias capinadas, pintadas e 

varridas no ano de 2013. 

A Figura 74 mostra a extensão de vias capinadas em Campina Grande no ano de 

2013. 

 

 
Figura 74 - Extensão de vias capinadas em Campina Grande no ano de 2013, em km 

 

A Figura 75 mostra a extensão de pintura de meio fio em Campina Grande no ano 

de 2013. 
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Figura 75 - Extensão de pintura de meio fio em Campina Grande no ano de 2013, em 

km 

 

A Figura 76 mostra a extensão do serviço de Varrição em Campina Grande no ano 

de 2013. 

 

  
Figura 76 – Extensão média de varrição em Campina Grande no ano de 2013, em km 
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Campina Grande no ano de 2013. O maior valor coletado foi de 276 toneladas, no mês de 
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Figura 77 - Quantidade coletada de resíduos em feiras e mercados de Campina Grande, 

em 2013 

 

A Figura 78 abaixo mostra a quantidade total em quilômetros de limpeza de canais 

no município de Campina Grande no ano de 2013, segundo os dados da SESUMA. A 

média mensal foi de 180,6 km. 

 

 
Figura 78 – Extensão de limpeza de canais em Campina Grande, em 2013 
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Não foi possível quantificar esse tipo de resíduo no diagnóstico por não existir 

programas específicos para o seu gerenciamento no município de Campina Grande.  

 

7.6 Resíduos de serviços de transporte (RST) 
 

Segundo o artigo 13 da Lei Federal n° 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos de serviços de transporte são aqueles originários 

de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira. 

 

7.6.1 Resíduos de terminais rodoviários e ferroviários 
 

Os resíduos de serviços de transportes, segundo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), especificamente no tocante a resíduos de serviços 

de transportes terrestres, incluem os resíduos originários de terminais rodoviários e 

ferroviários, os gerados em terminais alfandegários e em passagens de fronteira 

(BRASIL, 2010). Cabe ao gerador a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e 

as empresas responsáveis por terminais (rodoviários/ferroviários), estando sujeitos à 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Art. 20º da Lei 

12.305/2010). 

Os resíduos originários de terminais rodoviários e ferroviários constituem-se em 

resíduos sépticos que podem conter organismos patogênicos, como materiais de higiene 

e de asseio pessoal e restos de comida. Possuem capacidade de veicular doenças entres 

cidades, estados e países. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

publicou em 2008, a Resolução RDC 56/08 para o controle sanitário de resíduos sólidos 

gerados nos pontos de entrada do país, passagens de fronteiras e recintos alfandegados, 

além de portos e aeroportos. 

Além do resíduo orgânico são geradas embalagens em geral, cargas em 

perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas, resíduos de manutenção dos meios de 

transportes, entre outros. 

No caso do município de Campina Grande, as informações relativas ao Terminal 

Rodoviário Argemiro de Figueiredo foram obtidas por meio do Setor de Estatística do 

referido terminal. Os dados disponíveis são referentes ao ano de 2012 e dizem respeito a 

movimentação de passageiros. 

A administração do atual Terminal Rodoviário de Campina Grande, que fica no 

bairro do Catolé, ainda não consolidou os dados da movimentação de passageiros do ano 

de 2013, por isso não foi possível obter dados informações mais recentes. 

Não existem dados quantitativos que possam levar a uma melhor compreensão do 

gerenciamento dos resíduos gerados no local ou caracterizá-los, entretanto, no volume do 

prognóstico deste PMGIRS – CG é feita uma estimativa da quantidade gerada de resíduos 

no terminal rodoviário. 

Destaca-se ainda que o município de Campina Grande possui outro terminal 

rodoviário, Terminal Rodoviário Cristiano Lauritzen, localizado no centro da cidade, que 

tem movimentação reduzida em relação ao novo terminal. Não foi possível obter dados 
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sobre a movimentação de passageiros no antigo terminal rodoviário. 

O Quadro 24 mostra a quantidade de embarques e desembarques no terminal 

rodoviário Argemiro de Figueiredo em Campina Grande, no ano de 2012. Ao todo foram 

1.256.262 embarques e desembarques, com uma média diária de 3.792 embarques e 

desembarques, incluindo trechos interestaduais e intermunicipais. 

 

Quadro 24 - Movimentação de passageiros no terminal rodoviário de Campina Grande, 

em 2012. 

MÊS 
EMBARQUES DESEMBARQUES TOTAL 

GERAL 
MÉDIA 
DIÁRIA I.E. I.M TOTAL I.E I.M TOTAL 

JAN 18.351 36.964 55.315 23.766 47.870 71.636 126.951 4.534 

FEV 15.270 30.289 45.559 19.534 38.747 58.281 103.840 3.709 

MAR 13.327 26.944 40.271 17.517 35.414 52.931 93.202 3.329 

ABR 13.330 29.207 42.537 18.272 40.034 58.306 100.843 3.602 

MAI 14.837 27.977 42.814 20.118 37.934 58.052 100.866 3.602 

JUN 17.119 31.436 48.555 22.134 40.645 62.779 111.334 3.976 

JUL 16.587 29.038 45.625 20.470 35.837 56.307 101.932 3.640 

AGO 13.505 25.480 38.985 17.724 33.441 51.165 90.150 3.220 

SET 14.624 26.366 40.990 18.372 33.124 51.496 92.486 3.303 

OUT 15.913 32.382 48.295 20.642 42.004 62.646 110.941 3.962 

NOV 15.008 28.301 43.309 18.757 35.372 54.129 97.438 3.480 

DEZ 19.764 34.228 53.992 26.461 45.826 72.287 126.279 4.510 

TOTA
L 

187.63
5 

358.61
2 

546.24
7 

243.76
7 

466.24
8 

710.01
5 

1.256.262 44.867 

LEGENDA: I.E – interestadual; I.M – intermunicipal. 

Fonte: Setor de Estatística do Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo, 2013. 

   

Analisando o quadro acima, percebe-se que os períodos de maior movimentação 

no terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo são nos meses de Junho e Dezembro/ 

Janeiro. Apesar da inexistência de dados de anos anteriores, tal comportamento 

apresentado no ano de 2012 provavelmente tenha se repetido uma vez que os fatores que 

podem justificar a intensificação do movimento de passageiros nesses períodos são 

conhecidos. O aumento da movimentação de passageiros nos meses de dezembro e 

janeiro deve-se principalmente pelo período de férias e também pela proximidade do 

feriado de Natal e das festas de fim de ano. Por sua vez, no mês de junho, o maior número 

de embarques e desembarques é justificado pelos festejos de São João. 

Outro aspecto a ser destacado é que a movimentação intermunicipal no terminal 

rodoviário é em média duas vezes maior que a movimentação interestadual. 

 

7.6.2 Resíduos sólidos de transportes aéreos 
 

No município não há portos ou terminais alfandegários e possui um aeroporto com 

voos domésticos regulares diários de duas companhias aéreas. As informações sobre o 
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aeroporto e os resíduos gerados em aeroportos foram obtidas, respectivamente, da 

INFRAERO e baseadas no estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

de 2012 sobre os resíduos sólidos de transportes aéreos. 

O Aeroporto Presidente João Suassuna localiza-se na cidade de Campina Grande, 

distante 120 km da capital estadual. Afastado 6 km do centro do município de Campina 

Grande, o Aeroporto encontra-se a, aproximadamente, 500 m de altitude, justificando, em 

parte, a amenidade do clima local. A Figura 79 mostra o aeroporto Internacional de 

Campina Grande. 

 

 
Figura 79 - Aeroporto Internacional de Campina Grande Presidente João Suassuna 

Fonte: INFRAERO, 2013 

 

Quadro 25 - Coordenadas geográficas do aeroporto de Campina Grande 

Latitude 7° 16' 09"S 

Longitude 35° 53' 42"W 
Fonte: INFRAERO, 2013. 

 

Inaugurado em 1963, tem contribuído para o desenvolvimento regional, posto que 

se situa numa zona privilegiada do Agreste nordestino, o compartimento da Borborema, 

onde as características climáticas são distintas daquelas reinantes na região circundante 

do semiárido. O aeroporto é vinculado a Superintendência Regional do Nordeste, segundo 

o IPEA (2012), que abrange mais 8 (oito) aeroportos. 

A denominação da localidade homenageia o ex-governador João Suassuna. À 

época, a nomenclatura do mandatário do Estado era de Presidente; advindo daí o título de 

Aeroporto Presidente João Suassuna. 
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Absorvida pela INFRAERO em 03 de outubro de 1980, através da Portaria nº 

1.179/GM5 de 03/10/1980. 

Em 2003, o Aeroporto passou por uma reforma que o ampliou e dotou de novos 

equipamentos de infraestrutura. Atualmente, o complexo aeroportuário conta com 11.200 

m² no pátio de aeronaves, pista com 1.600 x 42 m e terminal de passageiros com, 

aproximadamente, 2.500 m². (INFRAERO, 2013) 

Assim, o Aeroporto Presidente João Suassuna tem-se consolidado como polo 

atrativo para o crescimento urbano e regional, configurando-se como instrumento de 

ligação às metrópoles nacionais e do desenvolvimento no Estado. 

O Quadro 26 abaixo apresenta informações gerais sobre o complexo aeroportuário 

de Campina Grande. 

 

Quadro 26 - Informações gerais sobre o aeroporto de Campina Grande 

Endereço 
Av. Uberaba, s/nº - Bairro: Velame - 

Campina Grande/PB 

Acesso viário Av. Assis Chateaubriand / BR-230 

Siglas IATA/Infraero CPV/ SBKG 

Sítio Aeroportuário 821.782,31 m² 

Pátio de Aeronaves 11.200 m² 

Estacionamento de aeronaves 10 

Pista (dimensões – 
comprimento x largura) 

1.600 x 42m 

Terminal de Passageiros 2.500 m² 

Capacidade/ano 900.000 passageiros 

Estacionamento de veículos - 
Capacidade 

203 

Acessibilidade 08 cadeiras de rodas e 01 stair trac 

Fonte: INFRAERO, 2013 

 

Os dados estatísticos gerados pela INFRAERO contabilizam a movimentação de 

cargas e pessoas em todos os aeroportos brasileiros. O Figura 27 mostra a movimentação 

de cargas e pessoas no ano de 2013 no aeroporto de Campina Grande. 

 

Quadro 27 - Movimentação de cargas e passageiros no aeroporto de Campina Grande 

em 2013. 
DEPENDÊNCIA Aeronaves 

(unidade) 
Passageiros 

(unidade) 
Cargas aéreas (kg) 

Aeroporto 
SBKG 

D I Total D I Total D I Total 

JANEIRO 205 0 205 12.428 0 12.428 14.908 0 14.908 

FEVEREIRO 213 0 213 7.656 0 7.656 14.860 0 14.860 

MARÇO 258 0 258 7.472 0 7.472 24.496 0 24.496 

ABRIL 251 0 251 7.413 0 7.413 16.078 0 16.078 

MAIO 289 0 289 17.548 0 17.548 -16.393 0 -
16.393 

JUNHO 549 0 549 8.790 0 8.790 63.768 0 63.768 
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JULHO 356 0 356 10.884 0 10.884 23.397 0 23.397 

AGOSTO 377 0 377 10.058 0 10.058 26.228 0 26.228 

SETEMBRO 322 0 322 13.443 0 13.443 22.773 0 22.773 

OUTUBRO 311 2 313 15.479 4 15.483 21.797 0 21.797 

NOVEMBRO 274 2 276 15.582 4 15.586 22.481 0 22.481 

DEZEMBRO 295 2 297 17.009 4 17.013 22.746 0 22.746 

TOTAL 3.700   143.762   257.13
9 

  

LEGENDA: D – doméstico; I – internacional 

Fonte: Adaptado de INFRAERO, 2013 

 

 A quantidade de aeronaves corresponde a pousos e decolagens, totalizando no ano 

de 2013 3.072 pousos e decolagens no aeroporto de Campina Grande. A quantidade de 

passageiros apresentada no quadro contempla embarques e desembarques. No ano de 

2013, a movimentação de passageiros no aeroporto de Campina Grande foi de 143.766, 

incluindo os embarques e desembarques domésticos e internacionais. Em relação a 

quantidade de carga de porão transportada, no ano de 2013, a quantidade foi de 257,14 

toneladas. 

Fachini, Santana e Macedo (2002) estimaram em seu trabalho, realizado no 

Aeroporto de Joinville, em Santa Catarina, que a geração de resíduos por viagem é, em 

média, de 300 gramas por passageiro, incluindo todos os tipos de resíduos gerados em 

uma aeronave.  

A seguir, apresentam-se dados de resíduos gerados nos aeroportos brasileiros 

fornecidos pela Coordenação do Programa Fauna, Resíduos e Riscos Ambientais da 

INFRAERO de 2011. (Quadro 28) 

 

Quadro 28 - Quantidade média de resíduos gerados nos aeroportos brasileiros. 

Aeroporto 
- Sigla 

Cidade 

Total de 
resíduos 

gerados por mês 
no aeroporto 
(média em kg) 

Fluxo de 
passageiros 

Unidade Ano 

SBSV Salvador - BA 146.350 7696307 Kg/mês 2010 

SBAR Aracajú - SE 8.000 490.300 Kg/mês 2005 

SBIL Ilhéus - BA 3.500 513.095 Kg/mês 2011 

SBMO Maceió - AL 246,4 
- 

m³/ mês 
2003 

a 
2011 

SBUF 
Paulo Afonso 

- BA 
127,3 15.443 Kg/mês 2007 

SBGL Galeão - RJ 415.166 8.856.527 Kg/mês 2006 

SBRJ 
Santos 

Dumont - RJ 
97.500 

3.553.177 
Kg/mês 2006 

SBCP Campos - RJ 1.100 13.258 Kg/mês 2004 

SBJR 
Jacarepaguá - 

RJ 
13.543 55.108 Kg/mês 2003 

SBME Macaé - RJ 7.800 408.095 Kg/mês 2007 
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SBGR 
Guarulhos - 

SP 
1.054.363,5 15.834.797 Kg/mês 2005 

SBKP 
Campinas - 

SP 
99.010,40 7.568.384 Kg/mês 2011 

SBMT 
Campo de 
Marte – SP 

20.225,0 361.984 Kg/mês 2010 

SBSJ 
São José dos 
Campos – SP 

78,30 18.808 m³ 2004 

SBSP 
Congonhas – 

SP 
144.000 15.499.462 Kg/mês 2010 

SBEG Manaus - AM 41.028 2.688.623 Kg/mês 2010 

SBBV 
Boa Vista - 

RR 
12.427 242.409 Kg/mês 2010 

SBCZ 
Cruzeiro do 

Sul - AC 
2.585 88.460 Kg/mês 2008 

SBPV 
Porto Velho – 

RO 
15.000 716.905 Kg/mês 2010 

SBRB 
Rio Branco – 

AC 
13.618 355.916 Kg/mês 2010 

SBTF Tefé - AM 253 86.277 Kg/mês 2011 

SBTT Tabatinga 720 33.374 Kg/mês 2008 

Fonte: IPEA 2012. 

 

O IPEA aponta alguns fatores para justificar a busca crescente por serviços aéreos, 

como por exemplo: 

 Preço das passagens aéreas se tornou mais acessível em relação aos anos 

anteriores; 

 Número de empresas que realiza este transporte se diversificou, aumentando a 

concorrência. 

Tais fatores, segundo o IPEA, contribuem para o aumento da demanda por 

aeroportos e, consequentemente, implicam no aumento da geração de resíduos sólidos. 

Outra possível fonte de dados sobre resíduos de serviços de transporte é o Anuário do 

Transporte Aéreo, elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), cuja 

última versão foi de 2010. Porém, não se observa qualquer dado ou indicador associado 

aos resíduos sólidos gerados por aeronaves nesta publicação. 

 

7.7 Resíduos agrossilvopastoris orgânicos 
 

De acordo com o art. 13 da Lei N° 12.305/2010, os resíduos agrossilvopastoris 

são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades e podem ser resíduos 

agrossilvopastoris orgânicos e inorgânicos. No município de Campina Grande, dentre as 

culturas temporárias destacam-se as cana de açúcar, feijão, milho e mandioca. Das 

culturas permanentes a banana é a produção que ocorre em maior quantidade, em seguida 

a laranja. Essas informações são do site Informações do Brasil (2010), baseados em dados 

do IBGE. 



    
 

                                               

 
169 

Na agricultura, cita-se como resíduos orgânicos os gerados nas agroindústrias 

associadas como vinhaça, bagaço, cascas, restos vegetais, efluentes, entre outros, além 

dos restos vegetais no momento de colheita. 

Na criação animal os resíduos gerados constituem-se basicamente de dejetos. Nas 

indústrias associadas (abatedouros, matadouros) os resíduos são compostos por restos de 

carcaças, restos de parte animal, sangue e gorduras; resíduos provenientes de fabricação 

de embutidos, da lavagem de pisos e equipamento; e, efluentes. 

Na elaboração do diagnóstico de resíduos agrossilvopastoris, não foi possível 

estimar a parcela de resíduos orgânicos gerados nas atividades de cultivos, colheita e 

produção, pois não foram encontrados números consistentes que permitam quantificá-los. 

Cabe destacar que os resíduos advindos do setor agrossilvopastoril representam 

um potencial energético capaz de gerar energia elétrica. Estudos mais específicos podem 

ser realizados a fim de quantificar os resíduos gerados no município e verificar o seu 

potencial energético, viabilizando novas tecnologias. 

Nos resíduos agrossilvopastoris inorgânicos, existe a categoria de resíduos 

provenientes de embalagens de agrotóxicos e no município de Campina Grande foi 

identificado neste diagnostico uma solicitação do Sindicato rural de providências por 

parte do poder público local para a disposição final estes resíduos. 

Neste sentido, foi solicitado pelo Sindicato Rural a disponibilização de uma área 

para implantação de um galpão no Distrito Industrial do Ligeiro onde será realizado o 

armazenamento e o pré-tratamento por tríplice lavagem destas embalagens, as quais são 

por Lei obrigação do gerador. 

 

7.8 Resíduos sólidos de mineração 
 

O setor mineral tem grande importância social e econômica para o país, 

respondendo por 4,2% do PIB e 20% das exportações brasileiras. Além disso, um milhão 

de empregos diretos (8% dos empregos da indústria) estão associados à atividade de 

mineração, que está na base de várias cadeias produtivas. Os resíduos de mineração, 

segundo o art. 13 da Lei N° 12.305/2010 constituem-se dos resíduos gerados na atividade 

de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

Os resíduos da mineração e beneficiamento de rochas estão sendo largamente 

estudados em virtude do grande impacto ambiental provocado quando descartados 

indiscriminadamente na natureza e do enorme potencial que possuem como matérias- 

primas cerâmicas. Em geral esses resíduos são descartados em lagos, rios, faixas de 

domínio de rodovias e ao redor das mineradoras (ou empresas de beneficiamento) 

causando uma série de agressões à fauna e flora, bem como à saúde da população, 

principalmente quando se encontra em forma seca e pulverulenta. (MENEZES et al, 

2002). 

De acordo com o PNRS (2012), independente do segmento, os resíduos gerados 

nas atividades do Setor de Mineração Energética seguem o programa de gerenciamento 

de resíduos que inclui as etapas de segregação, acondicionamento, embalagem, 

armazenamento e abatimento por tratamento ou disposição final. A classificação adotada 

para os resíduos considera os graus de periculosidade, conforme estabelecido pela Norma 
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Brasileira NBR ISO 10.004/ 2004, que identifica três classes de resíduos de acordo com 

o grau de periculosidade (Classe I – resíduos perigosos, Classe IIA – resíduos não inertes 

e não perigosos, e Classe IIB – resíduos inertes). 

Grandes volumes e massas de materiais são extraídos e movimentados na 

atividade de mineração, na qual dois tipos de resíduos sólidos são gerados em maiores 

quantidades, os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais escavados e são gerados 

pelas atividades de extração ou lavra no decapeamento da mina, não têm valor econômico 

e ficam geralmente dispostos em pilhas. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos 

de beneficiamento a que são submetidas as substâncias minerais. Esses processos têm a 

finalidade de padronizar o tamanho dos fragmentos, remover minerais associados sem 

valor econômico e aumentar a qualidade, pureza ou teor do produto final. Existem ainda 

outros resíduos, constituídos por um conjunto diversificado de materiais, tais como 

efluentes de tratamento de esgoto, carcaças de baterias e pneus, provenientes da operação 

das plantas de extração e beneficiamento das substâncias minerais.  

A quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de 

mineração é difícil devido à complexidade e diversidade das operações e tecnologias 

utilizadas nos processos de extração e beneficiamento das cerca de 80 substâncias 

minerais não energéticas produzidas no país. Além disso, as informações estão dispersas 

entre várias agências governamentais, tanto no âmbito federal quanto nos estados65. Não 

existe, por exemplo, um controle sistemático e em escala nacional sobre a quantidade de 

estéreis gerados. Por outro lado, é possível estimar a quantidade de rejeitos. (PNRS, 

2012). 

O Brasil possui a quinta maior reserva mundial de ilmenita, e a principal mina de 

extração de titânio localiza-se em Mataraca, litoral paraibano (Brasil, 2010). Esta mina é 

responsável por 75% da produção nacional dos concentrados de ilmenita e rutilo, e possui 

64% das reservas nacionais do minério (IPEA, 2012). 

A produção brasileira de concentrado de zirconita é feita, em sua maioria, na 

Paraíba (Bertolino et al., 2008). 

Destacam-se como grandes empresas de mineração no município de Campina 

Grande a Britatec, Dolomil e Bentonit União. De acordo com Barbosa et al (2006), A 

empresa paraibana BUN (Bentonit União do Nordeste) responde por 74,0%, a 

BENTONISA com 9,1% e a DOLOMIL com 3,3%, da produção beneficiada nacional. A 

Paraíba tem sido o principal estado produtor deste bem mineral, tanto bruto quanto 

beneficiado, onde hoje atuam nove empresas operando cerca de quatorze minas. 

De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro (2010), a Bentonit União responde 

por 25,68% da produção estadual de bentonita e argilas descorentas. Entretanto, não há 

informações sobre a quantidade gerada de resíduos de mineração por esta empresa. 

 

7.9 Resíduos cemiteriais 
 

Os resíduos sólidos cemiteriais são formados pelos materiais particulados de 

restos florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida 

útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de 

exumações, de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras. Nas datas especiais 
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como dia das mães, dia dos pais e dia de finados bem como das religiões é quando se dá 

uma concentração maior da geração de resíduos em cada unidade cemiterial. 

Os cemitérios são fontes potenciais de impactos ambientais, principalmente 

quanto ao risco de contaminação de águas subterrâneas e superficiais devido à liberação 

de fluidos humosos, substância esta gerada com a decomposição dos corpos (Funasa, 

2007). 

Os resíduos sólidos cemiteriais também requerem atenção, uma vez que, a geração 

é diária, muitas vezes ficam em locais desabrigados (sujeitos a chuvas), podendo 

acumular água e causar a proliferação de mosquitos vetores de doenças. 

A Resolução CONAMA 335/2003, dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

cemitérios. Compete ao gerador o gerenciamento dos resíduos cemiteriais, devendo 

adotar a destinação ambiental e sanitariamente adequada. 

 

7.9.1 Da Legislação Municipal 
 

LEI ORGÂNICA 

 

SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS 

 

Art. 10 - Compete ao Município: 

Da competência municipal  

 

XXIV - administrar o serviço funerário e cemitérios e fiscalizar os que pertencerem à 

iniciativa privada; 

 

7.9.2 Do Código de Posturas  
 
Art. 24. Os resíduos provenientes de cemitérios, de necropsia, exumações e 

outros, deverão ser incinerados em fornos apropriados, conforme anuência do órgão 

ambiental do Município. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 427. O funcionamento de estabelecimentos funerários, a instalação de 

cemitérios, crematórios e necrotérios, os consórcios para enterros e outros serviços de 

mesma natureza dependem de prévia autorização do Município. 
 

§ 1º Cabe ao órgão municipal competente estabelecer normas e critérios e 

fiscalizar os serviços funerários do Município. 

§ 2º - O Município poderá permitir a exploração de cemitérios e crematórios 
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públicos a terceiros, através de licitação, conforme as prescrições legais e interesses do 

município. 

 

7.9.3 Geração de resíduos cemiteriais 
 

No município de Campina Grande-PB existem ao todo oito (08) cemitérios 

públicos; sendo um (01) o Cemitério Público Municipal Monte Santo, localizado na área 

central, que atende a maior parte do município; e os outros 7 (sete) são pertencentes aos 

seguintes Bairros, comunidades e/ou distritos: Cruzeiro, Bodocongó, Zé Pinheiro, Vila 

Cabral em Santa Terezinha, e os pertencentes aos Distritos de Galante, São José da Mata 

e Catolé do Boa Vista. E existem ainda 2 (dois) cemitérios privados, o cemitério Campo 

Santo Parque da Paz, localizado no bairro do Distrito Industrial e o Cemitério do Araxá, 

no Bairro do Araxá. 

A documentação, registros e autorizações para todos os cemitérios são 

gerenciados pelo setor administrativo do Cemitério Público, junto a SESUMA, da 

Prefeitura Municipal de Campina Grande. De acordo com o setor, anualmente se realiza 

em média: 

 Sepultamentos: 315 sepultamentos/ano. 

 Exumações: 40 a 60/ano. 

 

Dentre os resíduos sólidos gerados nos sepultamentos podemos citar: coroas de 

flores, flores naturais e artificiais, restos de velas, vasos plásticos e de cerâmica, 

embalagens plásticas. Os resíduos caracterizados como recicláveis são destinados para a 

coleta do município, e o resíduo orgânico (flores naturais e terra) são destinados para o 

aterro. 

Nos processos de exumação os resíduos sólidos gerados são de responsabilidade 

dos proprietários ou da empresa responsável pela incineração, devendo recolher e dar a 

destinação final adequada. Dentre os resíduos gerados destacam-se roupas, madeira, 

restos de caixão e ossos. A orientação é para que os resíduos sejam incinerados. 

O gerenciamento e destinação dos resíduos das construções, reformas e 

manutenção de jazigos são de responsabilidade do proprietário, que deve coletar, 

transportar e dar destino adequado aos resíduos gerados, geralmente encaminhados a uma 

disk entulho. 

Todos os sepultamentos ou exumações precisam ser previamente comunicados ao 

Setor específico da administração municipal, que emitirá licença específica, para tal fim. 

Quanto aos resíduos líquidos, as gavetas, capelas e construções são 

impermeabilizadas com material específico para não ocorrer vazamentos de lixiviado. 

Nos cemitérios modernos, todas as sepulturas são acima do solo, não havendo sepulturas 

no solo (enterradas). Não há registro de vazamentos ou contaminação ambiental 

provenientes dos cemitérios, pois também não existe nenhum estudo neste sentido. 

Apesar dos cemitérios possuírem um setor para gerenciamento específico e 

controle dos resíduos, nenhum dos locais possui licença ambiental. Além disso, não há 

sistema de incineração específica para este fim no município, assim, não há um controle 

da destinação final dos resíduos gerados nas exumações. 
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A Lei Municipal nº 4.129/2002, que dispõe sobre o Código de Posturas do 

Município de Campina Grande, no Capítulo VII, Seção III, dá as diretrizes quanto ao 

gerenciamento de resíduos cemiteriais. Também, tem como base a Lei Federal nº 

6015/1973, que dispõe sobre os registros públicos. 

Com base nas informações levantadas, o diagnóstico aponta para a necessidade de 

um plano de gerenciamento de resíduos cemiteriais. 

Segundo a SESUMA, mensalmente são retiradas cerca de 125,34 toneladas de 

resíduos cemiteriais. 

 

Quadro 29 - Demonstrativo de Resíduos Sólidos coletados nos cemitérios de Campina 

Grande 

Bairro/ Distrito Cemitério Quantidade Unidade 

Araxá Araxá 52,80 t/ano 

Bodocongó 
Nossa Senhora 

Aparecida 
115,20 t/ano 

Cruzeiro São Judas Tadeu 126,72 t/ano 

Distrito de 
Catolé de Boa 

Vista 

Cemitério de 
Catolé do Boa 

Vista 
18,96 t/ano 

Distrito de 
Galante 

Cemitério de 
Galante 

57,60 t/ano 

Distrito de São 
José da Mata 

Cemitério de São 
José da Mata 

86,40 t/ano 

José Pinheiro 
Cemitério São 

José 
124,80 t/ano 

Monte Santo 
Cemitério Nossa 

Senhora do 
Carmo 

816,00 t/ano 

Vila Cabral 
Cemitério do 
Santíssimo 

105,60 t/ano 

TOTAL 1.504,08 t/ano 
Fonte: SESUMA, 2013. 

 

7.10 Análise da produção de RSU 
 

Este item tratará dos resíduos que mais tem significância quanto a produção, a 

saber: resíduos domiciliares, entulhos e podas. 

 

7.10.1 Produção Coleta dos Resíduos Domiciliares 
 

Atualmente são coletadas cerca de 580,29 toneladas de resíduos por dia, destas 

226,63 t/dia são de resíduos domiciliares, 316,18 t/dia de resíduos de entulho e limpeza 

de terrenos baldios, 18,74 toneladas de lixo de ponto, 1,19 t/dia de resíduos de podas, 

7,06 t/dia de resíduos de feiras e mercados e 9,99 t/dia de resíduos coletados em caixas 



    
 

                                               

 
174 

estacionárias, como apresentado no Quadro 30.  

 

Quadro 30 - Massa de Resíduos Coletada em Campina Grande/ PB – 2013 

MESES 
COLETA 

DOMICILIA
R (t) 

ENTULHO
S (t) 

LIXO 
DE 

PONT
O (t) 

PODA
S (t) 

FEIRAS E 
MERCADO

S (t) 

COLETA E 
TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS 

EM CAIXAS 
ESTACIONÁRI

AS DE 5m³ 

TOTAL 
(t) 

JAN 7.379,75 23.099,69 789,80 59,88 204,14 355,71 31.888,97 

FEV 6.139,88 20.470,86 499,32 40,51 162,00 296,74 27.609,31 

MAR 6.813,09 12.483,83 681,98 40,88 192,42 366,4 20.578,60 

ABR 7.034,25 8.772,09 626,24 62,81 193,00 401,98 17.090,37 

MAI 6.729,08 7.242,98 621,03 121,68 208,75 428,39 15.351,91 

JUN 6.832,22 5.378,75 499,82 69,22 238,31 323,41 13.341,73 

JUL 7.405,19 5.574,41 455,38 17,38 161,69 296,828 13.910,88 

AGO 7.183,12 6.248,44 614,92 10,08 230,18 399,86 14.686,60 

SET 6.866,81 6.088,94 588,56 8,28 227,32 255,2 14.035,11 

OUT 7.119,52 6.757,14 559,64 2,66 275,80 245,8 14.960,56 

NOV 7.049,43 7.357,31 516,77 0,00 261,11 158,37 15.342,99 

DEZ 6.168,26 6.114,00 386,34 0,00 223,54 115,92 13.008,06 

Total 
Anual 

82.720,60 
115.588,4

4 
6.839,

8 
433,38 2.578,26 3.644,61 

211.805,0
9 

MEDIA 
MENSA

L 
6893,38 9632,37 569,98 36,12 214,86 303,72 17650,42 

MÉDIA 
DIÁRIA 

226,63 316,68 18,74 1,19 7,06 9,99 580,29 

 

 

Neste Quadro pode ser observada a massa de resíduos coletados no ano de 2013, 

detalhada por período anual, mensal e diário. Destaca-se a média mensal de resíduos de 

entulhos coletada de 9.632,37 toneladas coletadas, a maior quantidade dos últimos quatro 

(04) anos. 

Ainda com base nos dados obtidos na SESUMA, a figura a seguir mostra a 

porcentagem de resíduos coletados de acordo com o tipo específico de cada material.  

A Figura 80 apresenta que de todos os resíduos coletados em Campina Grande, 

55,77 % refere-se a resíduos domiciliares, 41,84 % de resíduos provenientes da coleta de 

entulhos e limpeza de terrenos baldios, 0,61 % de resíduos de podas, 1,67% de resíduos 

coletados e transportados em caixas estacionárias de 5m³ além de 0,06 % de coleta de 

resíduos de serviços de saúde. 
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Figura 80 - Porcentagem por tipo de coleta realizada em Campina Grande/PB – 2013 

 

Detalhando a porcentagem coletada no que se refere aos resíduos domiciliares 

podemos observar que no ano de 2013 a massa coletada oscilou entre 7.405 t em julho e 

6.140 t em fevereiro, conforme pode ser observado na Figura 81. O pico de quantidade 

coletada no mês de julho pode ser justificado pela proximidade com os festejos populares 

de São João em Campina Grande, período em que ocorre um aumento no número de 

turistas no município. 
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Figura 81 - Quantidade de resíduos domiciliar coletados entre janeiro e dezembro de 

2013 

 

7.10.2 Produção dos Resíduos de Entulhos e Podas 
 

Já para a coleta dos resíduos de entulho, a Figura 82 apresenta dados que 

comprovam uma maior produção na coleta destes resíduos no período de janeiro a março, 

ou seja no primeiro trimestre do ano, chegando a coletar 23.099 toneladas só no mês de 

janeiro. 

O aumento na produção destes resíduos para este período pode-se dar entre outros 

aspectos, o incentivo do governo na área da construção civil, como o Programa Minha 

Casa Minha Vida, bem como nas facilidades ofertadas aos munícipes para reformas de 

imóveis. 
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Figura 82 - Porcentagem por tipo de resíduos coletados em Campina Grande, em 2013. 

 

Sobre a coleta de lixo de ponto os dados apresentados na Figura 83 mostraram que 

a maior quantidade coletada no ano de 2013 ocorreu em janeiro (789,8 toneladas), 

enquanto que a menor quantidade coletada ocorreu em dezembro, com 386,34 toneladas, 

segundo dados da SESUMA. A quantidade média coletada foi de 569,98 toneladas. 

 

 

Figura 83 - Porcentagem por tipo de resíduos coletados em Campina Grande, em 2013 

 

Verificou-se neste diagnóstico que no município existem diversos pontos de lixo, 

dispostos de maneira inadequada. As figuras abaixo ilustram alguns desses pontos.  
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Figura 84 - Ponto de lixo na Avenida Tavares, bairro Santo Antônio 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 

 

 
Figura 85 - Canteiro da Avenida Dinamérica 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 
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Figura 86 - Rua Faustino da Costa Agra, bairro Santa Rosa 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 

 

 
Figura 87 - Campo do Guarani, bairro Malvinas 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 
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Figura 88 - Rua Carmem Abreu da Silveira, bairro Santo Antônio 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 

 

 

 
Figura 89 - Rua Minas Gerais 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 
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Figura 90 - Rua Oriel de Oliveira com Espírito Santo, bairro Jardim Paulistano 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 

 

 
Figura 91 - Rua Aprígio Ferreira Leite, bairro Catolé 

Fonte: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 2013. 

 

7.11 Caracterização física dos RSU 
 

A caracterização física dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no município de 

Campina Grande foi realizada pela equipe da ECOSAM Consultoria em Saneamento 

Ambiental LTDA, com a fiscalização da Secretaria de Serviços Urbanos e Meios 

Ambiente (SESUMA) e com o auxílio de funcionários da empresa Light Engenharia Ltda. 

responsável pelo serviço de coleta de resíduos sólidos no município de Campina Grande. 

A caracterização dos resíduos sólidos ocorreu no galpão da empresa Light 

Engenharia durante os dias 14 a 20 de maio de 2013 (Figura 92). O objetivo da 

caracterização é fornecer informações para subsidiar a elaboração do PMGIRS – CG 
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possibilitando o conhecimento dos hábitos de consumo, poder aquisitivo, cultura e 

educação da população. A partir das informações obtidas com a caracterização é possível 

estabelecer relações entre os fatores mencionados anteriormente e definir qual a(s) 

tecnologia(s) mais adequada(s) para o tratamento e a disposição final dos diferentes tipos 

de resíduos sólidos gerados no território do município de Campina Grande. 

 

 
Figura 92 – Local em que foi feita a caracterização 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

A partir da caracterização física dos RSU realizada no município de Campina 

Grande foi possível ter uma percepção melhor da situação atual da geração de RSU e 

trabalhar nos seguintes pontos:  

 Composição gravimétrica e identificação dos diferentes tipos de resíduos sólidos 

gerados 

 Conhecer o potencial de material reciclável em meio aos demais RSU coletados; 

 Apontar práticas mais sustentáveis de manejo dos RSU que minimizem os 

riscos à saúde, meio ambiente e a qualidade de vida da população 

 Indicar as tecnologias de tratamento e disposição final que podem ser 

utilizadas na gestão dos RSU no município; 

 Apontar soluções e ações que auxiliem na não geração, redução, reutilização e 

reciclagem de RSU; 

 

A metodologia utilizada na caracterização procurou abranger diferentes rotas de 

coletas de forma que fossem analisados os resíduos de bairros de classes sociais distintas. 

O Quadro 31 a seguir apresenta as rotas dos caminhões coletores e as classes sociais, com 

os bairros amostrados: 
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Quadro 31 - Bairros em que foi feita a caracterização 

ROTA DE COLETA BAIRROS ATENDIDOS CLASSE SOCIAL 

15-I Malvinas Baixa 

06-P Catolé Média 

20-P Distrito de Galante Média 

3-I Alto Branco Alta 
 

Para o desenvolvimento da caracterização foi utilizada a metodologia do 

quarteamento que consiste, segundo a NBR 10.007 (ABNT, 2004), no processo de divisão 

em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes 

opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As 

partes não descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido 

até que se obtenha o volume desejado. 

As amostras analisadas foram sempre da primeira viagem de cada rota de coleta 

selecionada, garantindo que dessa forma o caminhão coletasse a maior quantidade de 

resíduos possível. Os materiais e equipamentos utilizados na caracterização foram: 

 Caminhão Mercedez Benz Atego 1726 com caçamba coletora compactadora 

Usimeca – capacidade 15 m³ 

 Retroescavadeira Caterpillar 416 E 

 Lona, baldes, pás e sacos plásticos 

 Balança com precisão de 100g (0,1%) 

 2 (dois) tambores de metal – capacidade de 209 L 

 Equipe técnica com equipamentos de proteção individual (EPIs) 

 Identificação dos resíduos pesados 

 Registro fotográfico do processo de caracterização física dos RSU 

 

Primeiramente selecionou-se uma área no galpão para que o caminhão 

descarregasse os RSU (Figura 93). Em seguida, a retroescavadeira realizava a mistura do 

material de modo que a amostra resultante apresentasse características semelhantes em 

todos os seus pontos (Figura 94). 

O próximo passo consistiu na seleção dos resíduos, com a utilização da 

retroescavadeira, de pontos diferentes da massa de resíduos espalhada. Encheram-se 

“quatro pás” de locais diferentes da massa de resíduos (Figura 95), e despejou-se os 

resíduos em um local separado para que fosse feito um novo quarteamento para garantir 

uma característica homogênea (Figura 96). 

Então, após o segundo quarteamento foram preenchidos os 2 (dois) tambores 

metálicos com material de diferentes pontos de forma que a amostra fosse representativa 

da massa total de resíduos (Figura 97) A fim de homogeneizar ainda mais a amostra, os 

sacos e embalagens eram rompidos antes de preenchimento dos contêineres. 
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Figura 93 - Caminhão descarregando os RSU em área separada 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Após o preenchimento dos contêineres, misturou-se os resíduos dos 2 (dois) 

tambores sobre uma lona (Figura 98) e fez-se então um novo quarteamento para que fosse 

preenchido apenas 1 (um) tambor. 
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Figura 94 - Retroescavadeira promovendo homogeneização da massa de RSU 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

 
Figura 95 - "Pá" retirada da massa de RSU para novo quarteamento 

Fonte: ECOSAM, 2013 
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Figura 96 - Resíduos selecionados após o quarteamento 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 
Figura 97 - Tambores utilizados na caracterização 

Fonte: ECOSAM, 2013 
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Figura 98 - Mistura dos RSU para preenchimento do tambor utilizado na caracterização 

física dos RSU 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Dessa forma, após todos os quarteamentos, a massa de resíduos efetivamente 

utilizada na caracterização foi correspondente a 1 (um) tambor de 209L. Conhecido 

previamente o peso dos contêineres vazios, cada tambor foi pesado e pôde-se obter o peso 

líquido de resíduos em cada caracterização. 

Após a pesagem, o conteúdo do tambor metálico foi despejado sobre a lona limpa 

para que fosse feita a separação e identificação de cada categoria de resíduo (Figura 99). 

Após a separação, cada tipo de resíduo foi pesado e calcularam-se as porcentagens 

individuais, dividindo-se o peso de cada material pelo peso total da massa de resíduos, 

descontado o peso do contêiner. 

O material foi separado em 16 (dezesseis) tipos: 

 

1.  Couro e borrachas 

2.  Fraldas 

3.  Inertes (material cerâmico, tijolos, terra...) 

4.  Madeira 

5.  Matéria Orgânica 

6.  Metais Ferrosos 

7.  Metais não ferrosos 

8.  Papel/ Papelão 

9.  Plástico – PEAD (Polietileno de alta densidade) 

10.  Plástico – PEBD (Polietileno de baixa densidade) 

11.  Plástico – PET (Polietileno tereftalato) 
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12.  Plástico – PP (Polipropileno) 

13.  Plástico – PS (Poliestireno) 

14.  Plástico – PVC (Policloreto de Vinila) 

15.  Vidro 

16.  Outros (tecidos, trapos...) 

 

 
Figura 99 – Resíduo selecionado para caracterização física dos RSU 

Fonte: ECOSAM, 2013 

   

O peso específico dos resíduos foi definido utilizando os dados coletados durante 

a caracterização considerando a relação do peso e volume do tambor de 209L (kg/m³).  

A primeira caracterização foi feita no dia 14 de maio de 2013, de 10 h às 14 h e 

correspondeu ao bairro das Malvinas (classe baixa) do município de Campina Grande. O 

Quadro 32 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo do bairro Malvinas. 

 

 BAIRRO DE CLASSE BAIXA 

 

Quadro 32 - Caracterização do bairro das Malvinas, Campina Grande-PB 

ITEM MATERIAL PESO MEDIDO UNIDADE % 

01 COURO E BORRACHAS 0,99 Kg 0,00% 

02 FRALDAS 3,09 Kg 3,56% 

03 INERTES 0,00 Kg 0,00% 

04 MADEIRA 0,00 Kg 6,76% 

05 MATÉRIA ORGÂNICA 22,19 Kg 43,13% 

06 METAIS FERROSOS 0,79 Kg 0,00% 

07 METAIS NÃO-FERROSOS 0,19 Kg 1,15% 
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08 PAPEL/ PAPELÃO 7,34 Kg 17,46% 

09 PEAD 0,00 Kg 0,00% 

10 PEBD 6,89 Kg 16,66% 

11 PET 1,59 Kg 1,68% 

12 PP 3,99 Kg 3,29% 

13 PS 1,89 Kg 0,00% 

14 PVC 0,00 Kg 0,00% 

15 VIDRO 0,19 Kg 0,35% 

16 OUTROS (tecido e trapos) 2,89 Kg 5,96% 

 TOTAL 52,0  100% 

Fonte: ECOSAM, 2013. 

 

A Figura 100 mostra o percentual de cada resíduo da caracterização do bairro das 

Malvinas. Neste bairro, não foi verificada a presença de materiais inertes no processo de 

caracterização. 

 

 
Figura 100 - Percentual dos tipos de resíduos no bairro Malvinas, Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Percebe-se através do gráfico da Figura 100 que 27,60% dos resíduos do bairro das 

Malvinas constituiu-se de plásticos. A Figura 101 apresenta a porcentagem dos tipos de 

plásticos encontrados. 
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Figura 101 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização do bairro das Malvinas, 

Campina Grade - PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

 BAIRRO DE CLASSE MÉDIA 

O Quadro 33 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo do bairro Catolé. 

A caracterização dos RSU do bairro de classe média foi feita no dia 15 de maio de 2013, 

de 11h às 14h. 

 

Quadro 33 - Caracterização do bairro Catolé, Campina Grande-PB 

ITEM MATERIAL PESO MEDIDO   % 

1 COURO E BORRACHAS 1,26 Kg 2,62% 

2 FRALDAS 4,26 Kg 8,83% 

3 INERTES 0,00 Kg 0,00% 

4 MADEIRA 0,00 Kg 0,00% 

5 MATÉRIA ORGÂNICA 22,76 Kg 47,13% 

6 METAIS FERROSOS 1,76 Kg 3,65% 

7 METAIS NÃO-FERROSOS 0,00 Kg 0,00% 

8 PAPEL/ PAPELÃO 5,26 Kg 10,90% 

9 PEAD 0,00 Kg 0,00% 

10 PEBD 5,96 Kg 12,35% 

11 PET 1,26 Kg 2,62% 

12 PP 1,76 Kg 3,65% 

13 PS 1,26 Kg 2,62% 

14 PVC 0,00 Kg 0,00% 

15 VIDRO 1,76 Kg 3,65% 
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28%

13%
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PEBD

PET
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16 OUTROS (tecido e trapos) 0,96 Kg 2,00% 

 TOTAL 48,30 Kg 100,00% 

 

A Figura 102 mostra o percentual de cada resíduo da caracterização dos bairros 

Santo Antônio e Maternidade. Nestes bairros, não foi verificada a presença de madeira, 

metais ferrosos ou vidro no processo de caracterização. 

 

 
Figura 102 - Percentual dos tipos de resíduos nos bairro Catolé, Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Percebe-se através da Figura 102 que 21,23% dos resíduos dos bairro de classe 

média constituiu-se de plásticos. A Figura 103 apresenta a porcentagem dos tipos de 

plásticos encontrados. 
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Figura 103 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização do bairro Catolé, 

Campina Grande-PB  

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

A caracterização dos RSU do distrito de Galante foi feita no dia 20 de maio de 

2013, às 11h45. O Quadro 34 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo do 

distrito de Galante. 

 

Quadro 34 - Caracterização dos RSU do distrito de Galante, Campina Grande-PB 

ITEM MATERIAL PESO MEDIDO   % 

1 COURO E BORRACHAS 7,70 Kg 14,86% 

2 FRALDAS 7,20 Kg 13,90% 

3 INERTES 0,00 Kg 0,00% 

4 MADEIRA 0,00 Kg 0,00% 

5 MATÉRIA ORGÂNICA 25,00 Kg 48,26% 

6 METAIS FERROSOS 0,20 Kg 0,39% 

7 METAIS NÃO-FERROSOS 0,00 Kg 0,00% 

8 PAPEL/ PAPELÃO 2,20 Kg 4,25% 

9 PEAD 5,50 Kg 10,62% 

10 PEBD 1,50 Kg 2,90% 

11 PET 1,20 Kg 2,32% 

12 PP 0,00 Kg 0,00% 

13 PS 0,40 Kg 0,77% 

14 PVC 0,00 Kg 0,00% 

15 VIDRO 0,90 Kg 1,74% 

16 OUTROS (tecido, trapo, colchão) 0,00 Kg 0,00% 

58%

12%

17%

12%

Tipos de Plásticos - Catolé

PEBD

PET

PP

PS
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 TOTAL 51,80 Kg 100,00% 

Fonte: ECOSAM, 2013. 

 

A Figura 104 apresenta o percentual de cada resíduo da caracterização dos bairros 

Jatobá, Mutirão e Alto da Tubiba. Nestes bairros, não foi verificada a presença de 

materiais inertes, madeira, metais ferrosos ou vidro no processo de caracterização. 

 

 
Figura 104 - Percentual dos tipos de resíduos distrito de Galante, Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Percebe-se através da Figura 104 que 16,60% dos resíduos do distrito de Galante 

constituiu-se de plásticos. A Figura 105 mostra a porcentagem dos tipos de plásticos 

encontrados. 
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Figura 105 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização distrito de Galante, 

Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

 BAIRRO DE CLASSE ALTA 

 

O Quadro 35 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo do bairro Alto 

Branco. 

 

Quadro 35 - Caracterização do bairro Alto Branco, Campina Grande-PB. 

ITEM MATERIAL PESO MEDIDO   % 

1 COURO E BORRACHAS 4,22 Kg 8,06% 

2 FRALDAS 3,22 Kg 6,15% 

3 INERTES 0,00 Kg 0,00% 

4 MADEIRA 0,72 Kg 1,38% 

5 MATÉRIA ORGÂNICA 17,52 Kg 33,44% 

6 METAIS FERROSOS 2,42 Kg 4,62% 

7 METAIS NÃO-FERROSOS 0,52 Kg 1,00% 

8 PAPEL/ PAPELÃO 9,52 Kg 18,17% 

9 PEAD 2,82 Kg 5,39% 

10 PEBD 5,92 Kg 11,30% 

11 PET 1,52 Kg 2,91% 

12 PP 2,02 Kg 3,86% 

13 PS 0,00 Kg 0,00% 

14 PVC 0,00 Kg 0,00% 

15 VIDRO 1,72 Kg 3,29% 
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14%
5%
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16 OUTROS (tecido, trapo, colchão) 0,22 Kg 0,43% 

 TOTAL 53,00 Kg 100,00% 

Fonte: ECOSAM, 2013. 

 

A Figura 106 apresenta o percentual de cada resíduo da caracterização dos bairros 

São Sebastião, Vitória, Sete Casas e Jardim Florença. Nestes bairros, não foi verificada a 

presença de materiais inertes. 

 

 
Figura 106 - Percentual dos tipos de resíduos no bairro Alto Branco, Campina Grande-

PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Percebe-se através da Figura 106 que 23,46% dos resíduos dos bairros de classe 

baixa constituiu-se de plásticos. A Figura 107 apresenta a porcentagem dos tipos de 

plásticos encontrados. 
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Figura 107 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização do bairro Alto Branco, 

Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

Após a caracterização de todos os bairros, pode-se obter a caracterização geral do 

município de Campina Grande, fazendo-se a média aritmética de todos os resultados 

individuais. A Figura 108 e Figura 109 apresentam a caracterização para o município de 

Campina Grande, em termos de peso de cada material e percentual, respectivamente. 

Percebe-se pelas figuras que os resíduos sólidos urbanos do município de Campina 

Grande são predominantemente constituídos por matéria orgânica, seguido por plásticos 

e em terceiro lugar nos resíduos gerados no município estão papel e papelão. 

Através da Figura 110 e da Figura 111, tem-se a representação dos principais tipos 

de plásticos encontrados nos RSU do município de Campina Grande. Pode-se constatar 

que o principal plástico descartado pela população de maneira geral é o PEBD, 

representado pelas sacolas plásticas e embalagens de alimentos. Um aspecto interessante 

a ser analisado é a presença do plástico do tipo PET apenas na 4ª colocação, o que pode 

ser explicado pela forte presença de catadores nas ruas coletando esse material antes que 

ele chegue ao lixão.  
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Figura 108 - Caracterização física dos RSU no município de Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

 
Figura 109 - Percentual de cada tipo de resíduo no município de Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 
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Figura 110 - Peso médio dos tipos de plástico nos RSU de Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

 

Figura 111 - Percentual de cada tipo de plástico no município de Campina Grande-PB 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

O Quadro 36 resume a caracterização do município de Campina Grande 

apresentando o peso e o percentual de cada categoria de resíduo para cada classe social e 

o quantitativo geral para o município representado pela média aritmética dos valores de 

cada classe social. 

No Quadro 37 são representados o peso e o percentual de cada tipo de plástico 

encontrado nos RSU de Campina Grande – PB. 
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Quadro 36 – Resumo da caracterização do município de Campina Grande-PB 

TIPO DE MATERIAL 

CLASSE SOCIAL    

BAIXA MÉDIA DISTRITO ALTA  GERAL 

Kg % Kg % Kg % Kg %  Kg % 

COURO E 
BORRACHAS 

0,99 1,90% 1,26 2,62% 7,70 
14,86

% 
4,22 8,06% 

 
3,54 6,93% 

FRALDAS 3,09 5,94% 4,26 8,83% 7,20 
13,90

% 
3,22 6,15% 

 
4,44 8,69% 

INERTES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%  0,00 0,00% 

MADEIRA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,72 1,38%  0,18 0,35% 

MATÉRIA ORGÂNICA 
22,1

9 
42,67

% 
22,7

6 
47,13

% 
25,0

0 
48,26

% 
17,5

2 
33,44

% 
 21,8

7 
42,77

% 

METAIS FERROSOS 0,79 1,51% 1,76 3,65% 0,20 0,39% 2,42 4,62%  1,29 2,53% 

METAIS NÃO-
FERROSOS 

0,19 0,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,52 1,00% 
 

0,18 0,35% 

PAPEL/ PAPELÃO 7,34 
14,11

% 
5,26 

10,90
% 

2,20 4,25% 9,52 
18,17

% 
 

6,08 
11,89

% 

PLÁSTICOS 
14,3

5 
27,60

% 
10,2

5 
21,23

% 
8,60 

16,60
% 

12,2
9 

23,46
% 

 11,3
7 

22,25
% 

VIDRO 0,19 0,36% 1,76 3,65% 0,90 1,74% 1,72 3,29%  1,14 2,24% 

OUTROS 2,89 5,55% 0,96 2,00% 0,00 0,00% 0,22 0,43%  1,02 1,99% 

TOTAL 
52,0

0 
100% 

48,3
0 

100% 
51,8

0 
100% 

52,4
0 

100% 
 51,1

3 
100% 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

Quadro 37 – Resumo dos tipos de plástico encontrados nos RSU de Campina 

Grande-PB 

TIPO DE 
PLÁSTICO 

CLASSE SOCIAL   

BAIXA MÉDIA DISTRITO ALTA GERAL 

Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

PEAD 0,00 0,00% 0,00 0,00 
5,5
0 

0,64 2,82 
23,0
% 

2,08 18,3% 

PEBD 6,89 
48,00

% 
5,96 0,58 

1,5
0 

0,17 5,92 
48,0
% 

5,07 44,6% 

PET 1,59 
11,06

% 
1,26 0,12 

1,2
0 

0,14 1,52 
12,0
% 

1,39 12,3% 

PP 3,99 
27,79

% 
1,76 0,17 

0,0
0 

0,00 2,02 
17,0
% 

1,94 17,1% 

P.S 1,89 
13,15

% 
1,26 0,12 

0,4
0 

0,05 0,00 
0,00
% 

0,89 7,8% 

PVC 0,00 0,00% 0,00 0,00 
0,0
0 

0,00 0,00 
0,00
% 

0 0,00% 

TOTAL 
14,3

5 
100% 

10,2
5 

100
% 

8,6
0 

100
% 

12,2
9 

100% 
11,3

7 
100,0

% 

Fonte: ECOSAM, 2013 

 

É importante destacar que esta caracterização foi feita em época de pouca estiagem 

e baixo fluxo turístico no município. Tais fatores podem influenciar na composição dos 

resíduos gerados em Campina Grande. Dessa forma, considera-se importante que a 

caracterização dos RSU seja feita também de forma periódica a fim de manter atualizadas 
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as informações e que se permita assim empregar as tecnologias mais adequadas ao manejo 

e tratamento desses resíduos. 

 

7.12 Resíduos industriais 
 

Os dados sobre resíduos industriais deste diagnóstico foram obtidos do Inventário 

de Resíduos Industriais do Estado da Paraíba, publicado pela SUDEMA no ano de 2004. 

A atividade industrial na Paraíba começou a se desenvolver a partir da década de 

60 com os incentivos fiscais da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, porém quando estes cessaram várias indústrias fecharam suas portas e 

abandonaram a produção. 

Existem cerca de 4.024 indústrias instaladas em todo o território paraibano, com 

65.268 empregados. João Pessoa, capital do Estado, e Campina Grande que polarizam a 

maior concentração de indústrias instaladas no Estado. Os segmentos de maior 

representatividade são: 

 Sucro alcooleiro 

 Bebidas e Alimentos 

 Têxtil 

 Couro e Calçados 

 Construção Civil 

 Minerais Não Metálicos 

 Vestuário 

 

A grande maioria dessas indústrias não possuem planos de gerenciamento de 

resíduos e dispõem seus resíduos sólidos sem nenhum controle ambiental, tendo como 

destino final, os lixões, os corpos d’água e os terrenos baldios da cidade. 

A Paraíba dispões de 14 Distritos Industriais equipados com infraestrutura (de 

serviços de energia elétrica, água, esgotos, telefonia e transporte), em condições de 

atender à implantação e funcionamento das indústrias. Localizam-se em João Pessoa, 

Mangabeira, Conde, Alhandra, Santa Rita (Todos na Grande João Pessoa), Campina 

Grande e nas regiões urbanas por ela polarizadas como: Queimadas, Ligeiro, Catingueira, 

Velame além de Guarabira, Patos, Sousa e Cajazeiras. Destaca-se também em todo o 

Estado o Polo de Informática de Campina Grande, um dos mais avançados do país, 

produzindo e exportando software para o mundo inteiro. 

O distrito industrial de Campina Grande localiza-se ao sul do município distando 

cerca de 10Km do centro comercial e a 2Km do contorno que liga a BR 104 (Campina 

Grande - Caruaru) a BR 230. 

O cadastro 2000 da FIEP registra 1.026 indústrias de segmentos diversos 

instalados no município. Muitas destas indústrias cadastradas são denominadas “fundo de 

quintal”. 

O Quadro 38 apresenta dados de infra estrutura, número de empreendimentos e 

área do Distrito Industrial de Campina Grande. No município de Campina Grande com 

um parque industrial bastante significativo, onde merece destaque a indústria coureira, de 
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grande potencial de poluição, além dos esgotos sanitários e deposições de lixo nos 

arredores da cidade. 

 

Quadro 38 - Distrito Industrial de Campina Grande com sua área, número de 

empreendimentos e infraestrutura. 

MUNICÍPIO ÁREA EMPREENDIMENTOS INFRAESTRUTURA 

Campina 
Grande 

173 
ha 

45 
Água, energia de alta e 

baixa tensão, telefonia fixa e 
móvel. 

Fonte: Inventário de Resíduos Industriais da Paraíba. SUDEMA (2004). 

 

De acordo com o inventário de resíduos sólidos industriais da Paraíba, Campina Grande 

possuía em 2004 a maior quantidade de indústrias do estado. No universo das indústrias 

inventariadas, o município de Campina Grande foi o parque industrial de maior cadastramento, 

sendo um total de 126 indústrias, seguido por João Pessoa com um número de 74 indústrias, 

Cabedelo com 47 indústrias, Patos com 26 indústrias, Guarabira com 24 indústrias e 

complementado a lista dos seis maiores, aparece o município de Santa Rita com 22 indústrias 

inventariadas. (Figura 112) 

 

 

Figura 112 - Quantidade de indústrias por município segundo o inventário de resíduos 

sólidos industriais da SUDEMA 

 

As industrias inventariadas que não possuem o Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica CNPJ, situadas no município de Campina Grande, no total de 13, foram 

responsáveis pela geração de cerca de 45,427 toneladas de resíduos sólidos industriais 

por ano, sendo A399 Aparas e retalhos de couro atanado, equivalente a 18,045 

toneladas/ano, representando 39,72% do total de resíduos, e I307 - Outros resíduos 

plásticos (outras embalagens plásticas, lona plástica, etc.), equivalente a 16,218 
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toneladas/ano, representando 35,70% e os demais resíduos totalizam 11,164, 

representando 24,57% do total inventariado. 

 

7.13 Indicadores orçamentários e financeiros 

A limpeza pública na cidade de Campina Grande é financiada por recursos 

oriundos da Taxa de Limpeza Pública – TLP e do Orçamento Geral do Município – OGM. 

Os valores referentes ao orçamento do ano 2012 estão demonstrados Figura 39. 

 

Quadro 39 - Orçamento referente aos Serviços de Limpeza Pública – SLU 

ANOS 
ORÇAMENTO 

TOTAL DO 
MUNICÍPIO 

ORÇAMENTO 
DA SESUMA 

B/A 
TLP 

LANÇADA 
TLP 

ARRECADADA 
E/D 

 A B C D E  

2005 225.694.479,00 5.802.972,26 0,03 
NÃO 

DISPONÍVEL 
869.228,03 - 

2006 256.097.643,00 10.598.079,09 0,04 2.978.648,00 1.226.100,18 0,41162977 

2007 301.739.327,00 9.291.850,76 0,03 2.383.611,00 1.226.000,18 0,51434575 

2008 331.523.179,00 6.116.073,96 0,02 3.092.193,00 1.450.329,75 0,4690295 

2009 438.697.968,00 11.150.675,20 0,03 3.466.611,00 1.573.711,98 0,45396267 

2010 468.285.938,00 10.937.695,08 0,02 3.780.467,00 1.813.890,00 0,4798058 

2011 512.587.443,00 17.711.184,62 0,03 4.205.481,00 1.960.533,00 0,4661852 

2012 594.020.769,00 23.243.747,27 0,04 4.287.951,00 1.901.518,95 0,44345632 

2013 416.544.403,57* 19.030.026,26 0,05 4.299.522,33 2.196.054,46 0,51076708 

*SAGRES ON LINE 

 

Como pode-se observar no Quadro 39, os valores arrecadados com a taxa de 

limpeza pública – TLP não cobrem os custos dos serviços de limpeza pública. O sistema 

de gestão de resíduos sólidos gasta, em média, 4,0% do orçamento municipal. A TLP é 

cobrada a partir do Cadastro Municipal de Imóveis, usado para o lançamento do Imposto 

sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.  A ineficiência do financiamento 

da política de coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo deve-se, 

principalmente, à alta inadimplência referente ao IPTU comprometendo os investimentos 

para o setor, e a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de limpeza pública do 

município. 

Uma das propostas do Plano Nacional de Resíduos que está em fase de elaboração, 

é a institucionalização de instrumento apropriado de cobrança específica para os referidos 

serviços (sem vinculação ao IPTU), como forma de fortalecer a gestão dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 
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7.13.1 Despesas com Terceirização 

 

As despesas inerentes aos serviços de coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos domésticos do Município de Campina Grande, praticados pelas empresas 

Terceirizadas, estão mostradas no Quadro 40. 

 

Quadro 40 - Despesas com serviços terceirizados 

ANO VALOR R$ 

2007 6.817.201,41 
2008 6.039.997,96 
2009 8.077.863,41 
2010 9.550.168,00 
2011 11.439.029,08 
2012 15.495.272,31 

 

7.14 Programas, projetos e ações 
 

Atualmente está em elaboração na Prefeitura Municipal de Campina Grande, o 

Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão Atual do Município de Campina Grande – 

PB. O referido lixão foi responsável pelo armazenamento dos resíduos provenientes de 

varrição, capinação, limpezas de terrenos baldios, praças, feiras livres, logradouros, etc. 

por um período superior a 20 anos. 

A recuperação ambiental do lixão, segundo o projeto em andamento, contempla a 

execução de diques de fechamento, sistemas de drenagem de chorume e de gases e 

cobertura final. 

O projeto de recuperação ambiental do lixão está dividido em 02 (duas) etapas. 

Na primeira serão executados os diques de fechamento 01 e 02, associados a um sistema 

de impermeabilização e de drenagem de chorume para confinamento de cerca de 

1.000.000 m³ de resíduos existentes. A segunda etapa contemplará a cobertura final do 

lixão, com implantação dos sistemas de impermeabilização, drenagem de gases e de águas 

pluviais. 

Não se constatou nesta etapa nenhum outro projeto, programa ou ações por parte 

da prefeitura de Campina Grande, relacionados a gestão de resíduos sólidos. 

 

7.15 Oficinas, Reuniões, Seminários e Consulta Pública 
 

No dia 27 de dezembro de 2013 realizou-se a primeira reunião interna sobre a 

elaboração do PMGIRS – CG na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 

(SESUMA). Nesta reunião participaram representantes das seguintes secretarias do 

município: 

 Secretarias de Saúde 

 Secretaria de Planejamento – SEPLAN. 

 Secretaria de Finanças – SEFIN. 

 Secretaria de Administração – SAD. 
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 Secretaria de Mobilização e Assistência Social – SEMAS. 

 Secretaria de Obras – SECOB. 

 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI. 

 

 
Figura 113 - Primeira reunião interna do PMGIRS - CG 

 

 A primeira reunião externa sobre a elaboração do PMGIRS – CG ocorreu no dia 

03 de janeiro de 2014, e teve como objetivo apresentar a metodologia a ser utilizada na 

elaboração do PMGIRS-CG, indicando as formas de mobilização social e destacando os 

principais atores envolvidos neste processo. A reunião se deu no Instituto de Previdência 

do Servidos Municipal – IPSEM e contou com a participação de representantes dos 

seguintes órgãos municipais: 

 

 Agência Municipal de Desenvolvimento 

 Câmara Municipal 

 Coordenadoria de Comunicação 

 Secretaria de Cultura 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 Superintendência de Trânsito e Transporte Público 

 Secretaria de Obras 

 Secretaria de Mobilização e Assistência Social 

 Secretaria de Planejamento 

 

Além dos órgãos municipais, participaram também da reunião os representantes 

da sociedade civil, representantes das associações e cooperativas de catadores de 

Campina Grande (CAVI, ARENSA, CATAMAIS e COTRAMARE), Rede Lixo e 

Cidadania, CENTRAC, Instituto Federal de Educação da Paraíba, FACISA, Câmara de 
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Dirigentes Lojistas além das ONGs Jovem Ambientalista e Nova Consciência. 

 

 

 
Figura 114 - Primeira reunião externa sobre o PMGIRS-CG 

 

 
Figura 115 - Primeira reunião externa sobre o PMGIRS-CG 
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Figura 116 - Primeira reunião externa sobre o PMGIRS-CG 

 

Foram realizados nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2014, oficinas com 

representantes das Sociedades de Amigos de Bairros de Campina Grande (SABs), clubes 

de mães, associações de moradores e outros, no sentido de se obter as principais 

deficiências do sistema de limpeza urbana em cada bairro. As oficinas ocorreram no 

auditório do SINE Municipal, centro de Campina Grande. 

A mobilização dos bairros seguiu a divisão utilizada pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEMAS, através dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS). O município de Campina Grande possui três (03) CREAS, 

segundo a SEMAS, cada um abrange os bairros segundo o Quadro 41. 

 

Quadro 41 - Bairros e localidades abrangidos por cada CREAS de Campina Grande 

CREAS 1 
(Rua Desembargador Trindade, 169 

Centro) 

Jardim Tavares, Alto Branco, 
Lauritzen, Bela Vista, São José da 
Mata, Centro, Conceição, Palmeira, 
Pedregal, Monte Santo, Jeremias, 
Araxá, Bairro Universitário, Cuités, 
Novo Bodocongó, Louzeiro, Santa 

Rosa, Jardim Continental, Bairro das 
Nações, Prata, Centenário 

CREAS 2 
(Av. Otacílio Nepomuceno, 430 

Catolé) 

Santa Terezinha, Mirante, José 
Pinheiro, Itararé, Galante, Monte 

Castelo, Santo Antônio, Nova 
Brasília, Tambor, Rosa Cruz, Castelo 

Branco, Vila Cabral, Sandra 
Cavalcante, Cruzeiro, Santa Cruz, 
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Catolé, Estação Velha, São José, 
Distrito Industrial, Quarenta, 

Liberdade, Jardim Paulistano, 
Presidente Médici 

CREAS 3 
(Rua Josino Agra S/N, José 

Pinheiro) 
 

Ressureição I, II, Velame, 
Catingueira, Catolé de Zé Ferreira, 
Capim Grande, Bairro das Cidades, 
Três Irmãs, Santa Cruz, Severino 

Cabral, Ligeiro, Sítio Lucas, Malvinas, 
Cinza, Bodocongó, Ramadinha, 

Acácio Figueiredo, Rocha 
Cavalcante, Dinamérica, Serrotão, 

Mutirão, Jardim Verdejante 
Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, 2013. 

  

Na oficina do dia 14 de janeiro de 2014, participaram moradores e representantes 

da sociedade dos seguintes bairros: 

 Araxá 

 Bela Vista 

 Centro 

 Conceição 

 Jardim Continental 

 Jeremias 

 Palmeira 

 Pedregal 

 

Na oficina do dia 15 de janeiro de 2014, participaram moradores e representantes 

da sociedade dos seguintes bairros: 

 Catolé 

 Centenário 

 Conceição 

 Cruzeiro 

 Estação Velha 

 (Distrito) Galante 

 Itararé 

 Jardim Continental 

 Jardim Paulistano 

 Monte Castelo 

 Nova Brasília 

 Presidente Médici 

 Quarenta 

 Sandra Cavalcante 

 Santa Cruz 
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 Santa Rosa 

 Santa Terezinha 

 Santo Antônio 

 (Distrito) São José da Mata 

 Tambor 

 Três Irmãs 

 

Na oficina do dia 16 de janeiro de 2014, participaram moradores e representantes 

da sociedade dos seguintes bairros: 

 Alto Branco 

 Bela Vista 

 Catingueira (Acácio Figueiredo) 

 Catolé 

 Cidades 

 Conjunto Chico Mendes (Malvinas) 

 Conjunto Severino Cabral 

 Cruzeiro 

 Cuités 

 Dinamérica 

 Jardim Continental 

 Jardim Verdejante 

 Jeremias 

 José Pinheiro 

 Malvinas 

 Monte Santo 

 Novo Cruzeiro 

 Rosa Mística (Conceição) 

 Sandra Cavalcante 

 Santa Cruz 

 Santa Rosa 

 Santo Antônio 

 (Distrito) São José da Mata 

 Sítio Monte Alegre 

 Sítio São Januário 

 Três Irmãs 

 Velame (Serra da Borborema) 

 

Ao todo, após a realização das oficinas, compareceram representantes de 43 

bairros, conjuntos, comunidades e distritos de Campina Grande.  

No dia 21 de janeiro de 2014 ocorreu a oficina com os representantes das 

associações, cooperativas e grupos de catadores de Campina Grande. Participaram dessa 

reunião representantes das seguintes associações, cooperativas e grupos: 
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 Associação CAVI 

 Grupo de catadores do Mutirão 

 Grupo do Pedregal 

 Associação ARENSA 

 Cooperativa CATAMAIS 

 Cooperativa COTRAMARE 

 

Os participantes foram convidados a responder um questionário individual com 

doze (12) perguntas relacionadas ao tema Resíduos Sólidos. Em seguida, foram formados 

grupos com os participantes de acordo com as seguintes áreas temáticas: EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO e SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA. Cada grupo escolheu um coordenador e a partir de perguntas orientadoras, os 

participantes refletiram e discutiram sobre o tema proposto elencando os problemas 

existentes e as propostas de solução. Foram também colocados pelos participantes as suas 

principais reinvindicações para o poder público. 

Ao final da construção das matrizes, cada representante de grupo apresentou o 

resultado para todos os participantes. Por fim, solicitou-se que os participantes fizessem 

uma rápida avaliação sobre a oficina. Nos anexos deste volume estão mais fotos das 

oficinas do PMGIRS-CG. 

 

 
Figura 117 - Oficina com os catadores. 
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Figura 118 - Oficina com os catadores. 

 

 
Figura 119 - Oficina com os catadores. 

 

No dia 26 de fevereiro de 2014 foi realizada a segunda reunião externa, com o 

objetivo de apresentar um seminário sobre a versão preliminar do diagnóstico e 

prognóstico do PMGIRS-CG. A reunião aconteceu no IPSEM, em Campina Grande, e 

contou com a presença de representantes da sociedade através das associações de bairros 

e lideranças comunitárias, além de membros das Comissões Diretora e de 

Sustentabilidade do município. 
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No seminário de apresentação da versão preliminar foram elencados os principais 

problemas relativos à geração, caracterização dos resíduos sólidos e destinação e 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos no município de Campina Grande, 

apresentou-se a real situação da gestão de resíduos no município com as carências e 

deficiências diagnosticadas bem como os aspectos positivos praticados na gestão no 

âmbito do município. 

 

 
Figura 120 – Segunda reunião externa para apresentação da versão preliminar do 

diagnóstico e prognóstico do PMGIRS-CG 

 

A reunião representou mais uma oportunidade para que as lideranças comunitárias 

(representantes da população de Campina Grande) apresentassem suas sugestões e 

dúvidas quanto à elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município. 
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Figura 121 - Segunda reunião externa para apresentação da versão preliminar do 

diagnóstico e prognóstico do PMGIRS-CG 

 

No dia 14 de março de 2014 ocorreu a consulta pública do PMGIRS-CG no 

auditório da Vila do Artesão, em Campina Grande. O objetivo da consulta pública foi de 

apresentar à população campinense o diagnóstico atual da gestão de resíduos sólidos 

urbanos mostrando também o prognóstico da situação dos resíduos sólidos em Campina 

Grande, considerando seus aspectos de desenvolvimento e destacando os cenários 

prospectivos, metas e prazos das principais diretrizes e estratégias para que o município 

promova a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos nos próximos 20 anos. 

Antes da consulta pública, a versão preliminar do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos esteve à disposição do público e da sociedade campinense, 

tanto em meio físico impresso como digital, na Coordenadoria de Meio Ambiente da 

SESUMA, localizada na avenida Dr. Severino Cruz, 695, às margens do Açude Velho. A 

Secretaria colocou à disposição o Plano nas versões impressa e digital. Dessa forma, a 

disponibilização do Plano permitiu que a população tivesse acesso e pudesse conhecer a 

metodologia que norteou a elaboração do PMGIRS-CG, possibilitando ainda a 

apresentação de críticas e sugestões a serem incorporadas no plano. 

Estavam presentes na consulta pública representantes de Clubes de Mães de 

Campina Grande, SABs, representantes das associações e cooperativas de catadores do 

município (CAVI, ARENSA, CATAMAIS e COTRAMARE), Centrac, representantes 

da Guarda Municipal, Associação Comercial, universidades (UEPB e UFCG), ONGs 

moradores e secretarias afins a temática dos resíduos sólidos. 
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Figura 122 - Consulta pública do PMGIRS-CG 

 

 
Figura 123 - Consulta pública do PMGIRS-CG 
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Figura 124 - Consulta pública do PMGIRS – CG 

 

Após a consulta pública realizaram-se ainda quatro (04) reuniões internas com 

professores e representantes das universidades, além dos comitês diretor e de sustentação 

do PMGIRS para discussão dos programas, projetos e ações propostos para a gestão de 

resíduos sólidos urbanos no município de Campina Grande. As reuniões aconteceram nos 

dias 21 e 27 de março, 01 e 04 de abril de 2014. As reuniões dos dias 21/03, 27/03 e 01/04 

aconteceram na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.  

 

 
Figura 125 - Reunião com representantes de catadores e professores da UEPB e ONGs 

no dia 21/03 
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Figura 126 - Reunião com representantes de catadores, professores da UEPB e ONGs 

no dia 21/03 

 

A reunião do dia 04/04 com os comitês diretor e de sustentação do PMGIRS-CG, 

aconteceu no IPSEM, em Campina Grande. Nessa reunião foram apresentados os 

principais programas, projetos e ações propostos para a gestão dos RSU no município. 

 

 
Figura 127 - Reunião com os comitês diretor e de sustentação do PMGIRS-CG 
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Figura 128 - Reunião com os comitês diretor e de sustentação do PMGIRS-CG 
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8 Carências e deficiências 
 

Na elaboração deste diagnóstico foram detectadas as principais carências e 

deficiências de gestão que ocorrem no município de Campina Grande, as quais estão 

assim dispostas:   

 

8.1 Carências  
 

 Coleta de resíduos domiciliares e públicos de forma irregular nos distritos de 

Galante, São José da Mata e Catolé do Boa Vista e na zona rural. 

 Ausência de quadro de recursos humanos com capacidade laborativa compatível 

com as futuras diretrizes, estratégias e metas adotadas neste Plano, 

 Ocorrência de pontos de lixo em diversas localidades 

 Falta de controle sobre os resíduos de construção civil e demolição gerados no 

município, principalmente da iniciativa privada (médios e grandes geradores) 

 Falta de fiscalização sobre os resíduos de serviços de saúde gerados no município, 

 Falta de instalações compatíveis com o atendimento deste Plano, 

 Fragilidade na sustentação econômica do atual sistema de cobranças adotado pelo 

município. 

 

8.2 Iniciativas relevantes  
  

Também durante a realização do presente diagnóstico e com base nos registros 

ocorridos durante as oficinas temáticas, registrou-se como possíveis fatores atuantes na 

melhora no enfrentamento e gerenciamento do plano, inclusive com repercussão 

econômica as seguintes iniciativas:  

 planejamento da coleta com monitoramento dos caminhos e definição dos roteiros 

de coleta de forma otimizada. 

 ações dos catadores de materiais recicláveis com a classificação de materiais 

recicláveis – vidros, plásticos, papel, ferro, etc.  

 programas educacionais com atividades práticas nas escolas municipais, 

demonstrando resultados futuros para melhoria da gestão.  

 ações nas escolas com cartilhas, monitoramento, pesquisas e resultados, 

instituindo-se premiação por resultados e experiências.  

 parceria para a separação de vidros, papel, metais, como atividade econômica 

rentável. 

 investimento na área dos resíduos verdes, promovendo a moagem e trituração no 

local dando destinação conforme o proprietário solicitar (forragem, adubação 

etc.). 

 criação de espaço especial para o depósito de eletrodomésticos para desmonte e 

classificação, com parcerias para atividade com renda na venda de subprodutos 

com iniciativa privada. 
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9 Diagnóstico social dos catadores 
 

Esse diagnóstico está concentrado na análise das atividades dos catadores de 

materiais recicláveis e da estrutura do mercado existente para o escoamento dos materiais 

recicláveis no município de Campina Grande-PB. 

O aprofundamento desse diagnóstico, nesse aspecto, se deve ao fato de nos critérios 

de concessão de recursos federais destinados a empreendimentos e serviços relacionados 

à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos serão priorizados os municípios que 

implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda, conforme disposto na Lei nº. 12.305/2010. 

Os dados a seguir apresentados foram coletados no município de Campina Grande 

durante os meses de janeiro a março de 2014 através de visitas às cooperativas, 

associações e das oficinas com os catadores.  

As informações levantadas permitiram construir um diagnóstico socioeconômico 

acerca da realidade desse segmento populacional no que se refere as suas condições de 

vida e trabalho.  

Importa destacar que existem hoje no município trabalhando em forma de 

Associação ou Cooperativa quarenta e sete (47) catadores. Além disso, existe um grupo 

de aproximadamente quarenta e nove (49) catadores do bairro Mutirão trabalhando de 

forma autônoma. Os catadores estão distribuídos nas seguintes instituições: 

 Associação ARENSA 

 Associação CAVI 

 Cooperativa CATAMAIS 

 Cooperativa COTRAMARE 

 

Além disso, existe no município a Rede Lixo e Cidadania composta de catadores e 

destinada ao apoio dos catadores do estado da Paraíba. Não foi possível diagnosticar com 

exatidão o número de catadores de rua na cidade, mas estima-se pelos dados levantados 

em cada sucateiro de Campina Grande, que existem cerca de trezentos e cinquenta (350) 

catadores de rua. 

A quantidade total de catadores associados ou cooperativados ou em 

institucionalização é de noventa e seis (96) sendo distribuídos da seguinte forma: 

 7 catadores da Associação ARENSA. 

 6 catadores da associação CAVI. 

 12 catadores da Cooperativa CATAMAIS. 

 22 catadores da Cooperativa COTRAMARE. 

 49 catadores do bairro Mutirão. 

  

9.1 Caracterização dos pesquisados 
 

Foram obtidas informações com representantes das duas (02) associações e das 

duas (02) cooperativas a respeito da identificação (faixa etária, estado civil, local onde 
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mora, condições de moradia, número de dependentes, etc.), escolaridade, tempo de 

trabalho e utilização de EPI.  

A pesquisa por meio de instrumentos de coletas de dados ocorreu nos dias 24 de 

fevereiro a 07 de março de 2014, além disso foram obtidas informações por meio das 

oficinas realizadas com os catadores no dia 21 de janeiro de 2014.  

 

9.2 Associação ARENSA 
 

Os dados obtidos junto a Associação de Catadores de Nossa Senhora Aparecida – 

ARENSA, cuja sede está localizada no bairro do Tambor, mostram que no momento, a 

associação conta com sete (07) associados.  

O bairro do Tambor está situado na zona sul do município de Campina Grande-

PB, possui cerca de 7.031 habitantes sendo 86% da população alfabetizada e de renda 

familiar de um salário mínimo. (CAVALCANTE et al, 2012) 

 

9.2.1 Identificação dos catadores 
 

O percentual de homens e mulheres na associação é mostrado no gráfico da Figura 

129. Foram pesquisados sete (07) dos oito (08) catadores associados a ARENSA. Do 

percentual de pesquisados, foram 43% do sexo masculino e 57% do sexo feminino. 

 

 

Figura 129 - Percentual de homens e mulheres na Associação ARENSA 

 

No que se refere a faixa etária dos pesquisados os dados mostram que a maioria 

dos catadores de Associação ARENSA se encontram na faixa da população 

economicamente ativa (PEA), visto que se encontra na faixa etária dos 40 aos 59 anos, o 

que corresponde a 71% do número de catadores pesquisados. Conforme mostra o Quadro 

42: 

43%

57%
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Quadro 42 - Distribuição dos pesquisados por faixa etária e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a documentação dos catadores pesquisados 86% possuía certidão de 

nascimento, carteira de trabalho e carteira do SUS, 100% carteira de identidade, CPF e 

título eleitoral. Os percentuais para cada tipo de documento são mostrados no gráfico da 

figura a seguir. Nenhum dos catadores pesquisados possuía carteira de motorista. 

 

 

Figura 130 - Tipo de documentos dos catadores pesquisados - ARENSA 

 

Quanto ao estado civil, o percentual dos pesquisados é mostrado no gráfico da 

figura abaixo: 

 

86%

100%

100%
86%

100%

86%

29%

CERTIDÃO DE NASCIMENTO IDENTIDADE

CPF CARTEIRA DE TRABALHO

TÍTULO ELEITORAL SUS

OUTRO

Idade 
ARENSA 

TOTAL 
Homens Mulheres 

18 a 30 anos - - 00 

31 a 40 anos - 02 02 

41 a 50 anos 02 - 02 

51 a 59 anos 01 - 01 

60 a 70 anos - 02 02 

TOTAL 03 04 07 
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Figura 131 - Estado civil dos catadores pesquisados - ARENSA 

 

No que diz respeito a moradia dos catadores da Associação ARENSA, todos 

afirmaram morar na periferia da cidade. A distribuição da quantidade da catadores por 

bairro é mostrada no gráfico da figura abaixo: 

 

 

Figura 132 - Local onde moram os catadores da associação ARENSA. 

  

Dos catadores pesquisados, todos tinham pelo menos um dependente. O 

percentual de dependentes entre os catadores pesquisados é mostrado na figura abaixo. 

Através da figura percebe-se que 14% dos pesquisados possuem de 7 a 9 dependentes, o 

que revela a importância do trabalho de catação para o sustento da família desses 

29%

29%

43%

CASADO (a) VIÚVO (a) SOLTEIRO (a)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

TRÊS IRMÃS CATOLÉ FAVELA DO
PAPELÃO

FAVELA DO
MENINÃO

N
ú

m
er

o
 d

e 
ca

ta
d

o
re

s 
p

es
q

u
is

ad
o

s



    
 

                                               

 
222 

catadores. Levando em conta ainda que 43% dos catadores pesquisados da Associação 

ARENSA possuem de 5 a 8 filhos, a importância do trabalho como catador é ainda maior 

não só para garantir o sustento da família, como também para assegurar melhor condição 

de vida para suas próximas gerações. 

 

 

Figura 133 - Número de dependentes dos catadores pesquisados - ARENSA 

 

9.2.2 Escolaridade dos catadores 
 

Uma informação importante é que nenhum dos catadores pesquisados da 

Associação ARENSA estava estudando. A figura abaixo mostra o nível de escolaridade 

dos catadores e percebe-se que a maioria deles possui ensino fundamental incompleto. 

Estes dados apontam para a necessidade da prefeitura juntamente com o estado 

proporcionarem por meio de programas de educação e alfabetização de jovens e adultos 

a oportunidade para essas pessoas se qualificarem e assim conseguirem melhor colocação 

no mercado de trabalho. 

 

57%
29%

14%
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Figura 134 - Nível de escolaridade dos catadores pesquisados da Associação ARENSA 

 

9.2.3 Trabalho dos catadores 
 

Dos catadores pesquisados da associação ARENSA, 43% trabalhavam há doze 

(12) anos na atividade de catação, mas todos trabalhavam pelo menos há 7 anos como 

catadores. Todos os catadores afirmaram trabalhar pelo menos 8 horas por dia e durante 

5 dias por semana, esse pode ser um dos fatores que dificultam o tempo de estudo dos 

catadores. 

 

 

Figura 135 - Tempo de trabalho dos catadores da ARENSA 
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Dentre os motivos apresentados pelos catadores para trabalhar na atividade de 

catação, a maioria era por desemprego e para complementar a renda da família. Um 

catador afirmou que trabalhava para acompanhar a família. O percentual apresentado na 

figura é maior que 100% pois alguns catadores apresentaram mais de um motivo.  

 

 

Figura 136 - Motivo pelo qual trabalha na catação 

 

Os catadores pesquisados afirmaram coletar todo tipo de material, com execção 

do vidro. O preço dos materiais coletados por eles é apresentado no quadro abaixo. Os 

catadores afirmaram também que vendem o material para sucateiros (86%) e 

atravessadores (14%). 

 

Quadro 43 - Preço dos materiais comercializados pelos catadores da ARENSA. 

ALUMÍNIO R$ 2,20 a R$ 3,00 

COBRE R$ 12,00 

FERRO R$ 0,18 

PAPEL R$ 0,10 a R$ 0,20 

PAPELÃO R$ 0,20 

VIDRO ----- 

PLÁSTICO R$ 0,50 a R$ 1,00 
 

Todos os catadores afirmaram que usam equipamentos de proteção individual 

(E.P.I.) representados por luvas, óculos, fardas, botas e bonés. O ganho médio semanal 

dos catadores da associação ARENSA é de R$ 77,00. 

Alguns catadores pesquisados afirmaram já ter trabalhado em outra atividade 

antes da catação. Alguns trabalhos apontados foram: auxiliar de serviços gerais em 

armazéns, catador informal no antigo lixão e descarregador de caminhão. A figura abaixo 
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14%
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mostra o percentual de catadores pesquisados que afirmaram ter outro trabalho antes da 

catação. 

 

 

Figura 137 - Outro trabalho antes de ser catador - ARENSA 

 

Os catadores pesquisados afirmaram ainda que é melhor trabalhar como catadores 

associados do que como catadores autônomos. 

 

9.2.4 Situação familiar 
 

O gráfico da figura abaixo mostra o percentual de catadores que possuem 

familiares trabalhando na catação. A maioria (71%) deles afirmou não possuir parentes 

na atividade de catação, e daqueles que possuíam, os parentes eram o cônjuge, filhos ou 

outros parentes como primos. 
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Figura 138 - Familiares trabalhando na catação - ARENSA 

 

Em relação aos programas sociais, 57% dos catadores pesquisados era 

beneficiário do bolsa família, alguns recebiam também pensão ou aposentadoria e um 

catador afirmou receber auxílio de um programa de alimentação não especificando se 

municipal, estadual ou federal. 

 

 

Figura 139 - Beneficiários do Programa Bolsa Família - ARENSA 

 

Nenhum dos catadores disse ter filhos menores trabalhando na catação, mas dos 

que possuíam filhos, apenas 57% deles estavam estudando o que pode ser explicado pela 

dificuldade em pagar escolas para os filhos, ou ainda pela distância ou inexistência de 
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escolas perto do local onde moram, o que pode evidenciar uma precariedade da rede 

municipal/ estadual de ensino. 

Nenhum dos catadores pesquisados da Associação ARENSA possuía filhos 

inscritos nos programas Pró-Jovem ou PETI.  O Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com 

idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. O programa compreende transferência de renda – 

prioritariamente por meio do Programa Bolsa Família –, acompanhamento familiar e 

oferta de serviços sócio assistenciais, atuando de forma articulada com estados e 

municípios e com a participação da sociedade civil. 

Além disso, nenhum dos catadores pagava a previdência social 

A renda familiar dos catadores pesquisados era de até 1 salário mínimo por mês. 

 

9.2.5 Saúde 
 

Quanto aos aspectos de saúde dos catadores, 57% dos pesquisados não tem 

problemas de saúde. Daqueles que afirmaram ter problemas de saúde, os problemas estão 

relacionados a doenças cardíacas, problemas de pressão, visão, estômago e coluna. 

Nenhum catador afirmou ter contraído doença devido ao trabalho na catação, porém 43% 

disse que já sofreu acidentes durante o trabalho. Os acidentes registrados foram cortes, 

cortes nas pernas e um catador afirmou ter quebrado o dedo na prensa do carro de lixo. 

Percebe-se através desses dados que mesmo com a utilização dos equipamentos de 

proteção individual, os catadores ainda estão sujeitos a riscos no trabalho de catação. 

 

 

Figura 140 - Catadores com problemas de saúde – ARENSA 

 

Todos os catadores pesquisados afirmaram ter tomado vacina contra tétano e 

hepatite por trabalhar na atividade de catação. Apenas um catador disse não ter se 
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vacinado contra meningite e apenas um dos catadores disse não estar com o cartão de 

vacinação atualizado.  

 

 
Figura 141 - Vacinas tomadas pelos catadores - ARENSA 

 

9.2.6 Moradia 
 

Em relação as condições de moradia dos catadores pesquisados da associação 

ARENSA, apenas um não morava em casa própria, sendo sua residência obtida através 

de uma invasão e feita de papelão. Dos que tinham sua própria casa, todas eram feitas de 

tijolo. Quanto as condições de infraestrutura de saneamento e iluminação da casa, 

percebe-se através da figura abaixo que a maioria (86%) possuía energia elétrica ligada 

pela Energisa e água encanada da CAGEPA e banheiro em casa. Em contrapartida, apenas 

23% possuía o esgoto ligado à rede da CAGEPA, 23% lançava o esgoto a céu aberto e o 

restante não respondeu sobre a forma de lançamento do esgoto de suas residências. 
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Figura 142 - Infraestrutura das casas dos catadores pesquisados - ARENSA 

 

9.2.7 Dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho 
 

As principais dificuldades apresentadas pelos catadores da associação ARENSA 

foram: 

 Os resíduos virem misturados com agulhas, vidros, fraldas, absorventes, seringas, 

etc.  

 Não possuírem galpão próprio. 

 Falta de espaço para separação e armazenamento dos resíduos. 

 Baixo salário. 

 Falta de infraestrutura no galpão, ausência de prensa, empilhadeira, carrinhos de 

coleta adequados, EPIs, etc. 

 

9.2.8 Sugestões ao PMGIRS – CG 
 

As sugestões feitas pelos catadores ao PMGIRS de Campina Grande foram: 

 Construção de um galpão próprio, com equipamentos para o beneficiamento dos 

resíduos, para que eles deixem de pagar aluguel. 

 Trabalho de educação ambiental para que as pessoas separem os resíduos nas suas 

próprias casas. 

 Remuneração pelo serviço executado. 

 

9.3 Associação CAVI 
 

Os dados obtidos junto a Associação de Catadores e Recicladores de Vidros e 
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Outros Materiais - CAVI mostram que no momento, a associação conta com seis (seis) 

(seis) membro efetivos e três (03) novos candidatos a membros. Devido as normas de seu 

regulamento interno, os candidatos a membro só se tornarão efetivos após um período de 

experiência. 

Todos os catadores efetivos desta associação são mulheres, de acordo com as 

informações obtidas. 

 

9.3.1 Identificação dos catadores 
 

Foram pesquisados sete (06) catadoras associadas a CAVI. Tendo em vista que, 

segundo as informações obtidas com a própria Associação, alguns membros só se tornam 

efetivos após um período de experiência, pode-se dizer que o percentual de pesquisados 

corresponde a 100% dos associados efetivos. O gráfico da figura abaixo mostra que todos 

os membros da associação são mulheres. 

 

 
Figura 143 - Percentual de homens e mulheres na Associação CAVI 

 

No que se refere a faixa etária dos pesquisados os dados mostram que a maioria 

dos catadores de Associação CAVI se encontram na faixa da população economicamente 

ativa, visto que se encontra na faixa etária dos 31 aos 40 anos, o que corresponde a 83% 

do número de catadores pesquisados. Conforme mostra o Quadro 42: 
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Quadro 44 - Distribuição dos pesquisados por faixa etária e sexo. 

Idade 
CAVI 

TOTAL 
Homens Mulheres 

18 a 30 anos - 01 01 

31 a 40 anos - 05 05 

41 a 50 anos - - 00 

51 a 59 anos - - 00 

60 a 70 anos - - 00 

TOTAL - 06 06 

 

Em relação a documentação dos catadores pesquisados 67% possuía certidão de 

nascimento, 83% possuía carteira de identidade e todos possuíam carteira de trabalho, 

carteira do SUS, CPF e título eleitoral. Além disso, é importante destacar que 50% das 

catadoras da associação CAVI possuíam também carteira de motorista. Os percentuais 

para cada tipo de documento são mostrados no gráfico da figura a seguir. 

 

 
Figura 144 - Tipo de documentos dos catadores pesquisados - CAVI 

 

Quanto ao estado civil, o percentual dos pesquisados é mostrado no gráfico da 

figura abaixo: 
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Figura 145 - Estado civil dos catadores pesquisados - CAVI 

 

No que diz respeito a moradia dos catadores da Associação CAVI, a maioria 

afirmou morar nas proximidades do lixão, mais especificamente no bairro do Mutirão.

 Dos catadores pesquisados, todos tinham pelo menos um dependente. O 

percentual de dependentes entre os catadores pesquisados é mostrado na figura abaixo. 

Através da figura percebe-se que 83% dos pesquisados possuem de 4 a 6 dependentes, o 

que revela a importância do trabalho de catação para o sustento da família desses 

catadores. Destaca-se também que apenas uma catadora pesquisada não possuía filhos, 

todas as outras afirmaram possuir de 1 a 4 filhos. 
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Figura 146 - Número de dependentes dos catadores pesquisados - CAVI 

 

9.3.2 Escolaridade dos catadores 
 

Uma informação importante é que nenhum dos catadores pesquisados da 

Associação CAVI estava estudando. A figura abaixo mostra o nível de escolaridade das 

catadoras e percebe-se que a maioria delas é alfabetizada. Apesar de ser um indicador 

melhor quando comparado com a situação dos catadores das outras associações e 

cooperativas, estes dados também apontam para a necessidade da prefeitura juntamente 

com o estado proporcionarem por meio de programas de educação e alfabetização de 

jovens e adultos para o restante das catadoras (33%) que são analfabetas funcionais. 

 

 
Figura 147 - Nível de escolaridade dos catadores pesquisados da Associação CAVI 
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9.3.3 Trabalho dos catadores 
 

Dos catadores pesquisados da associação CAVI, 33% trabalhavam há quinze (15) 

anos na atividade de catação, mas todos trabalhavam pelo menos há 6 anos como 

catadoras. Todas as catadoras afirmaram trabalhar pelo menos 8 horas por dia e durante 

5 dias por semana, esse pode ser um dos fatores que dificultam o tempo de estudo dos 

catadores. 

 

 
Figura 148 - Tempo de trabalho dos catadores da CAVI. 

 

Dentre os motivos apresentados pelos catadores para trabalhar na atividade de 

catação, a maioria era por não ter qualificação, seguido pelo motivo do desemprego e para 

complementar a renda da família. Uma catadora afirmou que trabalhava para acompanhar 

a família. O percentual apresentado na figura é maior que 100% pois algumas catadoras 

apresentaram mais de um motivo.  
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Figura 149 - Motivo pelo qual trabalha na catação. 

 

As catadoras pesquisadas afirmaram coletar todo tipo de material. O preço dos 

materiais coletados por elas é apresentado no quadro abaixo e 100% das catadoras 

afirmaram também que vendem o material para sucateiros. 

 

Quadro 45 - Preço dos materiais comercializados pelos catadores. 

ALUMÍNIO R$ 2,50 a R$ 3,00 

COBRE R$ 9,00 A R$ 12,00 

FERRO R$ 0,05 a R$ 0,10 

PAPEL R$ 0,20 a R$ 0,25 

PAPELÃO R$ 0,20 

VIDRO R$ 0,05 a R$ 0,25 

PLÁSTICO R$ 0,60 

 

Todos os catadores afirmaram que usam equipamentos de proteção individual 

(E.P.I.) representados por luvas, óculos, fardas, botas e bonés. O ganho médio semanal 

dos catadores da associação CAVI é de R$ 50,00. 

A maioria das catadoras afirmou não ter tido trabalho antes da catação. A figura 

abaixo mostra o percentual de catadores pesquisados que afirmaram ter outro trabalho 

antes da catação. 
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Figura 150 - Outro trabalho antes de ser catador - CAVI 

 

As catadoras da CAVI afirmaram ainda que é melhor trabalhar como catadores 

associados do que como catadores autônomos. 

 

9.3.4 Situação familiar 
 

O gráfico da figura abaixo mostra o percentual de catadores que possuem 

familiares trabalhando na catação. Todas as catadoras possuíam parentes na atividade de 

catação. 

 

 
Figura 151 - Familiares trabalhando na catação - CAVI 
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Em relação aos programas sociais, 83% das catadoras pesquisadas eram 

beneficiárias do Programa Bolsa Nenhuma afirmou receber pensão ou aposentadoria 

qualquer outro tipo de auxílio. 

 

 
Figura 152 - Beneficiários do Programa Bolsa Família - CAVI 

 

Uma catadora disse ter filho menor de idade trabalhando na catação. Além disso, 

ainda há duas catadoras que possuem filhos mas que não estão estudando. 

A inscrição dos filhos das catadoras da associação CAVI em programas como o 

PETI ou o PRÓ-JOVEM, ocorria em 50% dos casos, ou seja, metade delas tinha seus 

filhos participando desse programa. 

Além disso, nenhuma das catadoras pagava a previdência social 

A renda familiar de todas as catadoras pesquisadas era de até 1 salário mínimo por 

mês. 

 

9.3.5 Saúde 
 

Quanto aos aspectos de saúde das catadoras, nenhuma delas afirmou ter problemas 

de saúde e também disseram não ter contraído qualquer doença devido ao trabalho de 

catação. Sabe-se, porém, que muitas vezes algumas lesões por esforço repetitivo são 

bastante comuns em pessoas que trabalham com a atividade de catação e que nem sempre 

esse tipo de lesão é encarado como uma doença. Entretanto, se não cuidada da forma 

adequada, pode caracterizar-se como um problema maior. Uma catadora disse ter sofrido 

cortes durante o trabalho de catação, o que se caracteriza como um acidente de trabalho. 
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Figura 153 - Catadoras que sofreram acidentes de trabalho 

 

Todas os catadoras pesquisadas afirmaram ter tomado vacina contra tétano e 

apenas uma não havia tomado a vacina contra hepatite por trabalhar na atividade de 

catação. Entretanto, apenas três catadoras disseram estar com o cartão de vacinação 

atualizado, o que corresponde a 50% das catadoras entrevistadas da associação.  

 

 
Figura 154 - Vacinas tomadas pelos catadores - CAVI 
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material da casa, as outras afirmaram que suas casas eram feitas de tijolo. Quanto as 

condições de infraestrutura de saneamento e iluminação da casa, percebe-se através da 

figura abaixo que todas possuíam em suas casas rede de energia elétrica ligada pela 

Energisa, 67% delas possuía encanada da CAGEPA e todas também possuíam banheiro 

em casa. Em contrapartida, nenhuma casa possuía o esgoto ligado à rede da CAGEPA, 

sendo este lançado a céu aberto. 

 

 
Figura 155 - Infraestrutura das casas dos catadores pesquisados - CAVI 

 

9.3.7 Dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho 
 

As principais dificuldades apresentadas pelos catadores da associação CAVI 

foram: 

 Precisa-se de materiais para trabalhar, um galpão próprio, com balança e prensa 

 Os resíduos virem misturados com agulhas, vidros, fraldas, absorventes, seringas, 

etc. 

 Falta de carrinhos para coleta, de caminhão para transporte dos resíduos em maior 

volume, galpão próprio, falta de educação para os catadores. 

 

9.3.8 Sugestões ao PMGIRS – CG 
 

As sugestões feitas pelas catadoras ao PMGIRS de Campina Grande foram: 

 Que as cooperativas e associações sejam contempladas com equipamentos 

necessários para a separação dos resíduos e que fossem disponibilizados pontos 

fixos de transbordo dos resíduos coletados e um ponto para a venda dos produtos 

reciclados 
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 Que a associação seja contemplada com carrinhos de coleta e demais 

equipamentos necessários para o desempenho do trabalho. 

 

9.4 Cooperativa CATAMAIS 
 

Os dados obtidos junto a Cooperativa CATAMAIS mostram que no momento, o 

número de cooperados são doze (12) pessoas. A percentual de homens e mulheres 

catadores da cooperativa é mostrado na Figura 156. 

 

 
Figura 156 - Percentual de homens e mulheres na Cooperativa CATAMAIS 

 

9.4.1 Identificação dos catadores 
 

Foram pesquisados sete (05) catadores associadas a cooperativa CATAMAIS, o 

que corresponde a 42% dos catadores da cooperativa. O gráfico da figura abaixo mostra 

o percentual de homens e mulheres entre os catadores entrevistados da cooperativa. 
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Figura 157 - Percentual de homens e mulheres na CATAMAIS 

 

No que se refere a faixa etária dos pesquisados os dados mostram que os catadores 

de Cooperativa CATAMAIS se apresentam em faixas de população distintas sendo 40% 

deles agrupados na faixa de 41 a 50 anos e idade, 20% na faixa de 51 a 59 anos e o restante 

na faixa dos 60 aos 70 anos. Conforme mostra o Quadro 42: 

 

Quadro 46 - Distribuição dos pesquisados por faixa etária e sexo. 

Idade 
CATAMAIS 

TOTAL 
Homens Mulheres 

18 a 30 anos - - 00 

31 a 40 anos - - 00 

41 a 50 anos 01 02 03 

51 a 59 anos - - 00 

60 a 70 anos 01 01 02 

TOTAL 02 03 05 
 

Em relação a documentação dos catadores pesquisados todos possuíam carteira de 

identidade, CPF, carteira de trabalho, título eleitoral e cartão do SUS, 60% deles possuíam 

certidão de nascimento certidão de nascimento e também carteira de motorista. Os 

percentuais para cada tipo de documento são mostrados no gráfico da figura a seguir.  
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Figura 158 - Tipo de documentos dos catadores pesquisados - CAVI 

 

Quanto ao estado civil, o percentual dos pesquisados é mostrado no gráfico da 

figura abaixo: 

 

 
Figura 159 - Estado civil dos catadores pesquisados - CATAMAIS 

 

No que diz respeito a moradia dos catadores da Cooperativa CATAMAIS, a 

maioria afirmou morar na periferia, mais especificamente no bairro do Mutirão.   

Dos catadores pesquisados, todos tinham pelo menos um dependente. O 

percentual de dependentes entre os catadores pesquisados é mostrado na figura abaixo. 

Destaca-se também que todos os catadores pesquisados possuíam pelo menos um filho e 
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a minoria (20%) possuía 5 ou mais filhos. 

 

 
Figura 160 - Número de dependentes dos catadores pesquisados - CATAMAIS 

 

9.4.2 Escolaridade dos catadores 
 

Uma informação importante é que nenhum dos catadores pesquisados da 

Cooperativa CATAMAIS estava estudando. A figura abaixo mostra o nível de 

escolaridade dos catadores e percebe-se que a maioria deles é alfabetizada. 

 

 
Figura 161 - Nível de escolaridade dos catadores pesquisados da Cooperativa 

CATAMAIS 
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9.4.3 Trabalho dos catadores 
 

O tempo de trabalho dos catadores da cooperativa CATAMAIS é mostrado no 

gráfico da figura abaixo. Todos os catadores afirmaram trabalhar de 10 a 12 horas por dia 

e durante 5 ou até 6 dias por semana, esse pode ser um dos fatores que dificultam o tempo 

de estudo dos catadores. 

 

 
Figura 162 - Tempo de trabalho dos catadores da CATAMAIS. 

 

Dentre os motivos apresentados pelos catadores para trabalhar na atividade de 

catação, todos afirmaram que o principal motivo era o desemprego.  

 

 
Figura 163 - Motivo pelo qual trabalha na catação. 
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Os catadores pesquisados afirmaram coletar todo tipo de material, a exceção do 

vidro. O preço dos materiais coletados por elas é apresentado no quadro abaixo e 60% 

dos catadores afirmaram vender o material para sucateiros enquanto 40% vendia para 

atravessadores. 

 

Quadro 47 - Preço dos materiais comercializados pelos catadores. 

ALUMÍNIO R$ 2,80 

COBRE R$ 0,00 

FERRO R$ 0,18 

PAPEL R$ 0,18 

PAPELÃO R$ 0,18 

VIDRO ---- 

PLÁSTICO R$ 0,40 a R$ 0,80 
 

Todos os catadores afirmaram que usam equipamentos de proteção individual 

(E.P.I.) representados por luvas, óculos, fardas, botas e bonés. O ganho médio semanal 

dos catadores da Cooperativa CATAMAIS é de R$ 75,00. 

Todos os catadores pesquisados afirmaram ter tido outro trabalho antes da catação. 

A figura abaixo mostra o percentual de catadores pesquisados que afirmaram ter outro 

trabalho antes da catação. 

 

 
Figura 164 - Outro trabalho antes de ser catador - CATAMAIS 

 

Os catadores da CATAMAIS afirmaram ainda que é melhor trabalhar como 

catadores associados do que como catadores autônomos. 
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9.4.4 Situação familiar 
 

O gráfico da figura abaixo mostra o percentual de catadores que possuem 

familiares trabalhando na catação. No grupo de catadores pesquisado, 60% possuía 

parentes trabalhando na catação. A figura abaixo mostra essa situação. 

 

 
Figura 165 - Familiares trabalhando na catação - CATAMAIS 

 

Em relação aos programas sociais, 40% dos catadores pesquisados eram 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. Apenas um afirmou receber pensão ou 

aposentadoria, como forma de outro auxílio do governo. 

 

 
Figura 166 - Beneficiários do Programa Bolsa Família - CATAMAIS 
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Os catadores da cooperativa CATAMAIS afirmaram não possuir filhos menores 

de idade trabalhando na atividade de catação. Um dado preocupante é que apenas 40% 

dos catadores tinham seus filhos estudando. Nenhum dos filhos dos catadores da 

cooperativa CATAMAIS estava inscrito também em programas como o PETI ou PRÓ-

JOVEM. 

Os catadores afirmaram ainda não possuir parentes ou pessoas da família portador 

de deficiência e apenas 40% contribuía para a Previdência Social. 

A renda familiar de todos os catadores pesquisados era de até 1 salário mínimo 

por mês. 

 

9.4.5 Saúde 
 

Quanto aos aspectos de saúde dos catadores, apenas 20% dos pesquisados afirmou 

ter problemas de saúde e este problema estava relacionado aos pulmões. Todos também 

disseram não ter contraído qualquer doença devido ao trabalho de catação, porém alguns 

acidentes como quedas, queimaduras e perda de membros do corpo já ocorreram com 

40% dos catadores pesquisados. 

  

 
Figura 167 - Catadoras que sofreram acidentes de trabalho 

 

Todos os catadores pesquisados afirmaram ter tomado vacina contra tétano e 

hepatite, apenas uma não havia tomado a vacina contra rubéola e 60% deles estavam com 

o cartão de vacinação atualizado.  
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Figura 168 - Vacinas tomadas pelos catadores - CATAMAIS 

  

9.4.6 Moradia 
 

Em relação as condições de moradia das catadoras pesquisados da Cooperativa 

CATAMAIS 80% tinha casa própria, que afirmaram também que suas casas eram feitas 

de tijolo. Quanto as condições de infraestrutura de saneamento e iluminação da casa, 

percebe-se através da figura abaixo que todos possuíam em suas casas rede de energia 

elétrica ligada pela Energisa, água encanada da CAGEPA e todas também possuíam 

banheiro em casa. Em contrapartida, apenas um morador tinha sua residência ligada a 

rede de coleta de esgoto da CAGEPA, o restante lançava o esgoto a céu aberto. 
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Figura 169 - Infraestrutura das casas dos catadores pesquisados - CATAMAIS 

 

9.4.7 Dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho 
 

As principais dificuldades apresentadas pelos catadores da cooperativa 

CATAMAIS foram: 

 O galpão encontra-se em situação precária de funcionamento (sem teto, com 

esgoto a céu aberto) e ausência de meio de transporte para os resíduos em maior 

quantidade para o galpão. 

 Necessidade de melhoria do espaço para armazenamento e triagem do material 

 Salários baixos 

 

9.4.8 Sugestões ao PMGIRS – CG 
 

As sugestões feitas pelas catadoras ao PMGIRS de Campina Grande foram: 

 Propõe que as autoridades cumpram com o que for previsto no plano e que os 

catadores sejam contemplados com os pedidos já solicitados. 

 Que os mesmos tenham suas carteiras assinadas para garantirem seu benefício 

social (aposentadoria) 

 Que o plano contemple as cooperativas com um galpão com equipamentos que 

viabilizem o trabalho dos catadores. 

 

9.5 Cooperativa COTRAMARE 
 

A Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis (COTRAMARE) foi 

criada em novembro de 2001 no bairro Quarenta por cerca de 50 catadores do "Lixão" de 
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Campina Grande. Seu principal objetivo é promover a organização socioeconômica e a 

melhoria das condições de trabalho e renda desses trabalhadores. (COTRAMARE, 2013) 

Os dados obtidos junto a Cooperativa COTRAMARE mostram que no momento, 

o número de cooperados são vinte e duas (22) pessoas. A percentual de homens e 

mulheres catadores da cooperativa é mostrado na Figura 170figura abaixo. 

 

 
Figura 170 - Percentual de homens e mulheres na Cooperativa COTRAMARE. 

 

No final do ano de 2013, o Ministério Público Federal (MPF) em Campina Grande 

firmou termo de parceria com a COTRAMARE, a quem caberá coletar e dar destinação 

correta aos resíduos sólidos descartados pela referida unidade. Já foram encaminhados a 

cooperativa mais de 300 kg de papel (Ministério Público Federal, 2013). 

 

9.5.1 Identificação dos catadores 
 

Foram pesquisados quatro (04) catadores da cooperativa COTRAMARE, o que 

corresponde a 18% dos catadores da cooperativa. O gráfico da figura abaixo mostra o 

percentual de homens e mulheres entre os catadores entrevistados da cooperativa. 
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Figura 171 - Percentual de homens e mulheres na COTRAMARE 

 

No que se refere a faixa etária dos pesquisados os dados mostram que os catadores 

de Cooperativa COTRAMARE se apresentam em faixas de população distintas conforme 

mostra o quadro abaixoQuadro 42: 

   

Quadro 48 - Distribuição dos pesquisados por faixa etária e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a documentação dos catadores pesquisas todos possuíam carteira de 

identidade, CPF, carteira de trabalho, título eleitoral e cartão do SUS, apenas um deles 

não possuíam certidão de nascimento e nenhum possuía carteira de motorista. Os 

percentuais para cada tipo de documento são mostrados no gráfico da figura a seguir.  
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Figura 172 - Tipo de documentos dos catadores pesquisados - COTRAMARE 

 

Quanto ao estado civil, o percentual dos pesquisados é mostrado no gráfico da 

figura abaixo: 

 

 
Figura 173 - Estado civil dos catadores pesquisados - COTRAMARE 

 

No que diz respeito a moradia dos catadores da Cooperativa COTRAMARE, a 

maioria afirmou morar na periferia, mais especificamente nos bairros do Mutirão, 

Pedregal e Catolé.   

Dos catadores pesquisados, 75% tinham de 1 a 3 dependentes. O percentual de 

dependentes entre os catadores pesquisados é mostrado na figura abaixo. Destaca-se 

também que 50% dos catadores pesquisados não possuíam filhos, um catador afirmou ter 
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5 ou mais filhos. 

 

 
Figura 174 - Número de dependentes dos catadores pesquisados - 

COTRAMARE 

 

9.5.2 Escolaridade dos catadores 
 

Uma informação importante é que nenhum dos catadores pesquisados da 

Cooperativa COTRAMARE estava estudando. A figura abaixo mostra o nível de 

escolaridade dos catadores pesquisados. 

 

 
Figura 175 - Nível de escolaridade dos catadores pesquisados da Cooperativa 

COTRAMARE 
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9.5.3 Trabalho dos catadores 
 

O tempo de trabalho dos catadores da cooperativa COTRAMARE é mostrado no 

gráfico da figura abaixo. Todos os catadores afirmaram trabalhar de 08 horas por dia e 

durante 5 dias por semana, esse pode ser um dos fatores que dificultam o tempo de estudo 

dos catadores. 

 

 
Figura 176 - Tempo de trabalho dos catadores da COTRAMARE. 

 

Dentre os motivos apresentados pelos catadores para trabalhar na atividade de 

catação, surpreende o fato de 50% dos pesquisados terem afirmado trabalhar com catação 

porque gostam.  
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Figura 177 - Motivo pelo qual trabalha na catação. 

 

Os catadores pesquisados afirmaram coletar todo tipo de material, porém não 

informaram o preço de venda dos materiais aos sucateiros. 

Em relação a utilização de EPI, nem todos os catadores da COTRAMARE usavam 

luvas, botas, bonés e óculos. A figura abaixo mostra o percentual de utilização pelos 

catadores por tipo de EPI. O ganho médio semanal dos catadores da Cooperativa 

CATAMAIS é de R$ 162,00, representando o maior ganho entre as cooperativas 

apresentadas neste diagnóstico. 

 

 
Figura 178 - Percentual de utilização de EPI pelos catadores da cooperativa 

COTRAMARE. 
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75% dos catadores pesquisados afirmaram ter tido outro trabalho antes da catação. 

A figura abaixo mostra as atividades exercidas. 

 

 
Figura 179 - Outro trabalho antes de ser catador - COTRAMARE 

 

Os catadores da COTRAMARE afirmaram ainda que é melhor trabalhar como 

catadores associados do que como catadores autônomos. 

 

9.5.4 Situação familiar 
 

O gráfico da figura abaixo mostra o percentual de catadores que possuem 

familiares trabalhando na catação. No grupo de catadores pesquisado, 50% possuía 

parentes trabalhando na catação. A figura abaixo mostra essa situação.  
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Figura 180 - Familiares trabalhando na catação - COTRAMARE 

 

Em relação aos programas sociais, 50% dos catadores pesquisados eram 

beneficiárias do Programa Bolsa Família.  

Metade dos catadores da cooperativa COTRAMARE pesquisados afirmaram não 

possuir filhos menores de idade trabalhando na atividade de catação. Um dado 

preocupante e apenas um deles tinha filho estudando. Em relação a inclusão de seus filhos 

nos programas PETI e PRÓ-JOVEM, 50% dos catadores responderam que seus filhos 

não participam desses programas. 

Os catadores afirmaram ainda que não contribuíam para a Previdência Social. 

A renda familiar de todos os catadores pesquisados é mostrada no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 181 - Renda familiar dos catadores da COTRAMARE. 
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9.5.5 Saúde 
 

Quanto aos aspectos de saúde dos catadores, apenas 25% dos pesquisados afirmou 

não ter problemas de saúde. Dos que apresentaram problemas, esses estavam relacionados 

com hipertensão, artrite, labirintite, escoliose e outros problemas na coluna. Um catador 

afirmou sentir dores na coluna em função do trabalho de catação e em relação aos 

acidentes de trabalho 50% dos pesquisados afirmou já ter sofrido algum acidente, seja 

cortes no braço, outros cortes ou quedas do carrinho de coleta. 

 

 

 
Figura 182 - Catadoras que sofreram acidentes de trabalho 

 

Metade dos catadores pesquisados afirmaram ter tomado vacina contra tétano, 

hepatite, rubéola e sarampo e apenas esses estavam com o cartão de vacinação atualizado. 
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Figura 183 - Vacinas tomadas pelos catadores - COTRAMARE 

  

9.5.6 Moradia 
 

Em relação as condições de moradia dos catadores pesquisados da Cooperativa 

COTRAMARE 50% tinha casa própria, 25% morava em casa alugada e o restante morava 

em áreas invadidas. Todos afirmaram também que as casas eram feitas de tijolo.  

Quanto as condições de infraestrutura de saneamento e iluminação da casa, 

percebe-se através da figura abaixo que todos possuíam em suas casas rede de energia 

elétrica ligada pela Energisa, 75% delas tinha água encanada da CAGEPA e a alternativa 

adotada para o esgoto era fossa em 75% dos casos. 
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Figura 184 - Infraestrutura das casas dos catadores pesquisados - COTRAMARE 

 

9.5.7 Dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho 
 

As principais dificuldades apresentadas pelos catadores da cooperativa 

COTRAMARE foram: 

 Os carrinhos de coleta são muito pesados, não possuírem EPIs necessários. 

 A discriminação, o preconceito, a não valorização do trabalho, a falta de um 

galpão próprio. 

 A falta de consciência das pessoas. 

 Falta de valorização do trabalho, ausência de transporte para buscá-los e deixá-los 

no trabalho. 

 

9.5.8 Sugestões ao PMGIRS – CG 
 

As sugestões feitas pelas catadoras ao PMGIRS de Campina Grande foram: 

 Que o poder público reconheça o trabalho dos catadores; 

 Que haja uma campanha de educação ambiental para os resíduos já virem pré-

selecionados das residências; 

 Que o plano citado contemple os catadores com um galpão e um caminhão para 

transportar os resíduos coletados; 

 Que a prefeitura os remunere pelo trabalho executado: "tiramos muitos resíduos 

das ruas". 

 

9.6 A rede de comercialização de materiais recicláveis 
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O Quadro 49 mostra o tipo de material coletado pelas associações de catadores e o 

preço de venda desses materiais para os atravessadores e sucateiros. O preço dos materiais 

vendidos, pela Associação CAVI, foram obtidos através do Instrumento de Coleta de 

Dados, a partir das respostas de cada catador pesquisado, num total de seis (06) catadores, 

fez-se uma média de cada valor uma vez que os valores informados foram diferentes de 

catador para catador.  

 

Quadro 49 - Materiais coletados e respectivos e valores de venda para atravessadores e 

sucateiros. 

COOPERATIVAS ARENSA CAVI* CATAMAIS COTRAMARE 

MATERIAL VALOR (kg) VALOR (kg) VALOR (kg) VALOR (kg) 

PAPEL BRANCO R$ 0,28 R$ 0,23 R$ 0,28 R$ 0,28 

PAPEL MISTO (Revistas) R$ 0,13 - R$ 0,13 R$ 0,13 

PAPELÃO R$ 0,10 R$ 0,18 R$ 0,17 R$ 0,17 

PLÁSTICO FINO R$ 0,60 R$ 0,63 R$ 0,70 - 

BACIA/CATEMBA (Plástico grosso) R$ 0,40 - R$ 0,40 R$ 0,40 

CARINA R$ 0,80 - R$ 0,80 - 

PET R$ 0,80 - R$ 0,80 R$ 0,80 

PVC R$ 0,30 - R$ 0,40 - 

PEAD R$ 0,90 - R$ 1,00 R$ 1,00 

FERRO R$ 0,17 R$ 0,08 R$ 0,17 R$ 0,17 

LATINHAS DE ALUMÍNIO R$ 2,10 - R$ 2,00 R$ 2,00 

ALUMÍNIO CHAPARIA R$ 2,00 R$ 2,83 R$ 3,00 R$ 3,00 

METAL R$ 6,00 - - - 

COBRE R$ 10,00 R$ 10,00 - - 

PANELA (LIMPA) ALUMÍNIO R$ 3,00 - - - 

BATERIA R$ 1,25 - - - 

VIDRO (QUILOS) R$ 0,40 R$ 0,08 - - 

CADEIRA R$ 1,00 - R$ 0,90 - 

VIDRO DE VINHO R$ 0,10 - - - 

TAMPA - - R$ 0,70 - 

TUBINHO - - R$ 2,00 - 

 

Foram identificados no município três (03) grandes empresas de comercialização 

de material reciclável. São estas: Sucata RB Metais, Sucata Ravel e Sucata do Marcos.  

Não há existência de filiais das empresas citadas na cidade ou em outra. 

As informações obtidas com os sucateiros dão conta de que são feitas em média 

235 negociações por mês com pessoas avulsas. As associações que negociam com a 

sucata RB Metais são a Catamais e Cotramare. As sucatas, por sua vez, negociam o 

material revendendo para empresas como Gerdal, Ipelsa, atravessadores e também para 

pessoas autônomas. 

O Quadro 50 mostra a quantidade de material comercializado por mês por cada 
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sucata e também o valor pago pelo Kg do material. 

 

Quadro 50 - Materiais recicláveis mais comercializados e os seus valores. 

MATERIAL 
RB METAIS RAVEL MARCOS RB METAIS RAVEL MARCOS 

QUANIDADE (Kg/mês) VALOR (kg) 

METAL - ALUMÍNIO 2.000,00 500,00  R$ 2,00 R$ 1,50  

METAL - FERRO/AÇO 50.000,00 3.000,00  R$ 0,15 R$ 0,15  

PAPEL/PAPELÃO 20.000,00 2.000,00  R$ 0,15 R$ 0,15  

PLÁSTICOS  200,00   R$ 0,30  

PEBD 3.000,00   R$ 0,50   

 

Além dessas grandes empresas, de acordo com as informações obtidas com os catadores 

catadores pesquisados, existem também na sede do município, outros sucateiros/ 

atravessadores de materiais recicláveis que são mostrados no  

Quadro 51: 

 

Quadro 51 - Sucateiros e atravessadores de materiais recicláveis em Campina Grande 

SUCATEIRO LOCALIZAÇÃO 
MATERIAL 

COMPRADO 
PARA QUEM 

VENDE 

NERY José Pinheiro PEAD, PEBD, PP DEPET 

SEU EDMILSON Antiga Coca-Cola Papel e papelão - 

CG NEGO Alto Branco 
Resíduos variados 

(metálicos, 
poliméricos e papéis) 

- 

NALDO TINTA Distrito Industrial 
Resíduos 

poliméricos 
- 

FREDY – COPAPEL Distrito Industrial Papel e papelão - 

JOÃO DE FRANÇA Distrito Industrial 
Resíduos 

Poliméricos 
- 

DIMA Mutirão 
Metais, papéis e 

plásticos 
- 

RICARDO Distrito Industrial - - 

NELMANO Alto Branco - - 

 

Ainda de acordo com as informações obtidas junto aos sucateiros, destaca-se que 

o sucateiro Nery faz também o beneficiamento do material, separando e triturando o 

material através de um moinho de facas, material este que é vendido posteriormente para 

empresas recicladoras. 

 

Das dificuldades citadas pelas empresas para comercializar o material destaca-se:  

 Custo elevado com mão de obra, impostos, transporte e manutenção de 

maquinário deixando a margem de lucro a patamares inviáveis. 

 Dificuldades na separação do material de acordo com as necessidades e nível de 

qualidade exigido pelas fábricas. 
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 Ausência de compradores certos para alguns tipos de materiais, como borrachas, 

eletrônicos, lâmpadas, caixas de leite longa vida, óleo, pilhas, tintas, tecidos, entre 

outros. 

 Instabilidade nos preços que se faz determinar em função do mercado e da 

qualidade dos materiais. 

 Aumento da concorrência, tanto por empresas de outros municípios como também 

de atravessadores, provocando com isso a falta de materiais para as empresas 

locais e a diminuição nos ganhos dos catadores.  

 

Das sugestões apresentadas, pelos comerciantes locais, para o PMGIRS de 

Campina Grande estas se fizeram concentrar na melhoria das condições de trabalho dos 

catadores e implantação da coleta seletiva como elemento importante para agregar valor 

aos materiais posto que possibilitaria uma melhoria na qualidade do materiais a serem 

comercializados.  As sugestões apresentadas foram:  

 Programa de conscientização ambiental para separação e qualificação do material 

a ser coletado pelos catadores. 

 Capacitar os catadores para administrar melhor à venda dos produtos e 

possibilitar-lhes condições que permitam à venda direto as empresas locais sem 

utilizar-se de atravessadores. 

 Assistência Social e em Saúde para os catadores. 

 Melhorar as condições de trabalho para os catadores. 

 Que a implantação do Aterro Sanitário não seja feita sem que haja investimentos 

em educação ambiental e na implantação da coleta seletiva para que assim não 

venha a prejudicar os catadores e o comércio local. 
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10 Destinação final 
 

De acordo com a Lei n° 12.305/ 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos em seu art. 3°, inciso VII, a destinação final ambientalmente adequada é definida 

como: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Nesse sentido, no diagnóstico realizado não foi identificado nenhuma forma de 

tratamento biológico de resíduos sólidos (compostagem anaeróbia ou aeróbia, ou 

biodigestão) e de tratamento térmico de resíduos sólidos domésticos (incineração). 

Os resíduos de serviços de saúde são coletados por empresa especializada e 

encaminhados para tratamento térmico, através de incineração.  

Também não foi identificado nenhum programa de coleta seletiva municipal ou 

de reciclagem, em maior escala, nas indústrias.
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS PARA A DISPOSIÇÃO 

FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS, 

OBSERVANDO O PLANO DIRETOR DE QUE TRATA O § 1º DO 

ART. 182 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E O ZONEAMENTO 

AMBIENTAL, SE HOUVER 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO II DA LEI N°. 12.305/2010 
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11 Identificação de áreas favoráveis para a disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos 

 

Este item atende ao artigo 19°, inciso II da Lei Federal n° 12.305/2010. 

O diagnóstico da situação atual da gestão dos resíduos sólidos de Campina Grande 

mostrou que o município não possui em seu território nenhuma área de disposição final 

ativa (em operação) para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos dos 

resíduos domiciliares e outros rejeitos considerados Classe II-A e II-B (não perigosos e 

não inertes), conforme classificação da NBR 10.004 (ABNT, 2004).  

O referido diagnóstico também apontou a existência de uma área privada 

licenciada para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos Classes II-A e II-

B (não perigosos e inertes) conforme classificação da NBR 10.004 (ABNT, 2004). Este 

empreendimento está licenciado na Superintendência de Desenvolvimento de Meio 

Ambiente – SUDEMA, sob a L.I. N° C2/2013, com validade de licença até 11/2014.  

Quanto à disposição final dos rejeitos perigosos (Classe I) não foram constatadas 

no município áreas licenciadas para tal finalidade.  

Neste empreendimento, o dimensionamento das Etapas utilizadas para receber os 

resíduos domiciliares e públicos do aterro sanitário foi baseado no princípio de maior 

reaproveitamento da área para obtenção de uma vida útil superior a 25 anos. Neste 

sentido, a operação destas etapas foi dividida em duas fases distintas.  

O aterro sanitário deverá ser construído em etapas, conforme apresentado a seguir: 

A fase de implantação do aterro sanitário consiste na instalação de toda 

infraestrutura física e operacional necessária para dar suporte à operação do mesmo. Nesta 

fase, serão realizadas as seguintes obras: 

 Cercamento da área; 

 Construção de unidade gerencial e administrativa; 

 Construção de guarita de segurança; 

 Construção de unidade de manutenção de máquinas e equipamentos; 

 Construção de laboratório de controle ambiental; 

 Construção da drenagem superficial do aterro; 

 Construção da estação de tratamento de percolado - modulada; 

 Construção da unidade de tratamento de resíduos de poda; 

 Implantação dos sistemas de proteção ambiental na área que irá receber os 

resíduos da primeira etapa, contando com a execução do sistema de 

impermeabilização, camada de solo argiloso mais o material bentonítico 

compactado na fundação, com respectiva camada superior de proteção mecânica 

em solo e execução do sistema de drenagem de lixiviado na fundação, além dos 

acessos operacionais e pátios de descarga necessários, conforme descrito a seguir. 
 

A implantação da Unidade de Tratamento de Percolado será realizada nesta Fase 

e poderá receber 0,08 l/s, em sua vazão máxima no mês de julho, tratando assim todo o 

lixiviado gerado no aterro sanitário. 



    
 

                                               

 
267 

A fase de implantação inicial, FASE I, para dar suporte ao início da operação 

deverá ter duração de cerca de seis meses e a fase complementar compreendendo os 

demais serviços acima descritos terão a duração de quatro (04) anos. A FASE II, definida 

aqui como a fase de operação, será executada em etapas durante toda a vida útil do 

empreendimento, ou seja, durante os 25 anos. 

A Figura 185 mostra o layout do Aterro Sanitário de Campina Grande. 

 

 

Figura 185 - Layout do Aterro Sanitário de Campina Grande. 

 

Mediante levantamento in situ contatou-se no território municipal a existência de 

uma área inadequada de disposição final de RSU – denominado de Lixão do Mutirão, 

localizado nas coordenadas geográficas 7°14’07.87” S e 35°36’44.93”O, fechada 

(inativa) e que para atendimento a Lei n° 12.305/2010 precisa ser recuperada 

ambientalmente.  

Como esta área está Licenciada e apresenta uma vida útil superior a 25 anos, não 

se faz necessário a indicação de outras áreas para a disposição final dos rejeitos. 

Quanto ao zoneamento ambiental o município de Campina Grande não tem neste 

momento estudo definido, o que está em fase de elaboração e compatibilização com o 

zoneamento ecológico econômico em desenvolvimento.  

No item a seguir serão apresentadas algumas diretrizes para identificação de áreas 

favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, caso seja 

necessário a escolha e seleção de outra área no território municipal as quais devem estar 

em consonância com o Plano Diretor municipal e com o zoneamento ambiental.  
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11.1 Diretrizes e Metas  
 

11.1.1 Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)  
 

Na atualidade existe projeto executivo de um aterro sanitário componente de um 

Centro de Tratamento de Resíduos – CTR da Borborema devidamente licenciado, porém 

encontra-se sob efeito de liminar a sua implantação inicial. Caso este empreendimento 

não consiga ser implantado no território municipal o município deverá promover estudos 

visando identificar a melhor solução para a disposição final dos diversos tipos de rejeitos 

gerados nos processos de manejo de resíduos. Deverá avaliar se técnica e 

economicamente, é mais vantajosa a criação de um aterro municipal componente de um 

CTR ou um aterro regional consorciado, ou ainda a adoção de um arranjo tecnológico que 

integre instalações complementares, como estação de transbordo para exportação dos 

rejeitos para uma unidade devidamente licenciada.  

Neste sentido considera-se as seguintes diretrizes para este item: 

 

 Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e criar mecanismos 

facilitadores para a fiscalização e o controle social; 

 Identificar as áreas favoráveis considerando o diagnóstico municipal ou 

informações mais recentes a época do estudo; 

 Disciplinar e executar a ação das equipes de gerenciamento das áreas de 

disposição final; 

 Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o planejamento para 

melhorar o desempenho das áreas de disposição final; 

 Promover a redução de matéria orgânica facilmente degradável (resíduos 

compostáveis) e materiais recicláveis destinadas ao aterramento junto aos rejeitos 

no aterro sanitário;  

 Buscar a redução de RCC Classe A e Classe B nos aterros Classe II-B (aterros de 

RCC ou resíduos inertes); 

 Identificar as áreas favoráveis para transbordo ou disposição final mediante 

critérios normativos, em nível Federal, Estadual e Municipal. 

 

11.1.2 Metas 
 Atender ao dispositivo Legal para encaminhar os rejeitos a uma área com 

disposição final ambientalmente adequada (aterro sanitário),  

 De 2014 a 2018 implantar nova área pública para aterro de RCC e resíduos inertes.  

 

 

11.2 Proibições  
 

 Ficam proibidos a destinação ou disposição final de rejeitos em corpos hídricos, 

os lançamentos “in natura” a céu aberto, excetuando os resíduos de mineração, a 

queima de resíduos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos 

não licenciados para essa finalidade; conforme art. 47 da Lei 12.305/2010. 
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 Ficam proibidos nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares ou rejeitos 

a sua utilização como alimentação, catação, criação de animais domésticos, 

fixação de habitações temporárias ou permanentes; conforme art. 48 da Lei 

12.305/2010. 

 Fica proibido o assoreamento de fundo de vale através da colocação de resíduos 

(rejeitos), entulhos e outros materiais; 

 O solo somente poderá ser utilizado para destino final dos resíduos sólidos de 

qualquer natureza, desde que sua disposição final seja feita de forma adequada, 

estabelecida em projetos específicos, conforme as normas pertinentes, em 

propriedade pública ou privada, e, em qualquer das hipóteses, sujeitos à aprovação 

da SESUMA ou do órgão competente. 

O Município pode, quando necessário, realizar um estudo técnico para escolha e 

seleção de áreas para instalação de tecnologias de tratamento e disposição final adequada 

dos rejeitos em qualquer período temporal deste Plano. 
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Anexos 

 

 
Figura 186 – Lista da 1ª reunião interna sobre a elaboração do PMGIRS Campina Grande, realizada na SESUMA 
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Figura 187 – Lista da 1ª reunião externa sobre a elaboração do PMGIRS Campina Grande, realizada no IPSEM 
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Figura 188 - Lista da 1ª reunião externa sobre a elaboração do PMGIRS Campina Grande, realizada no IPSEM 
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Figura 189 – Lista da 1ª oficina do PMGIRS – CG, realizada no SINE Municipal 
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Figura 190 - Lista da 2ª oficina do PMGIRS – CG, realizada no SINE Municipal 
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Figura 191 - Lista da 2ª oficina do PMGIRS – CG, realizada no SINE Municipal 
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Figura 192 - Lista da 3ª oficina do PMGIRS – CG, realizada no SINE Municipal 
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Figura 193 - Lista da 3ª oficina do PMGIRS – CG, realizada no SINE Municipal 
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Figura 194 - Lista da Oficina com os catadores de Campina Grande, realizada na SESUMA 
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Figura 195 - Lista de presença da consulta pública PMGIRS-CG 
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Figura 196 - Lista de presença do consulta pública PMGIRS-CG 
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Figura 197 - Lista de presença da consulta pública PMGIRS-CG 
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Figura 198 - Lista de presença da reunião com o comitê diretor e grupo de apoio interinstitucional 

 

 

 



    
 

                                                
283 

 
Figura 199 – Lista de presença da reunião com o comitê diretor e o grupo de apoio interinstitucional 
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Figura 200 - Oficinas do PMGIRS-CG 
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Figura 201 - Oficinas do PMGIRS-CG 
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Figura 202 - Oficinas do PMGIRS-CG 
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Figura 203 - Oficinas do PMGIRS-CG 
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Figura 204 - Oficinas do PMGIRS-CG 
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Figura 205 - Oficinas do PMGIRS-CG



    
 

                                                
290 

290 

 

ANOTAÇÕES 

 


