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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 (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos 

secos, 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 a 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(as), 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. 

 

BIODIGESTÃO: Método de reciclagem que consiste na produção de gás combustível e 

também de adubos, a partir de compostos orgânicos.  

 

CATADORES(AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: pessoas físicas de baixa renda que se 

dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento, transformação e 

comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. (Decreto 7.405/2010 – Pró Catador) 
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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.  

 

COLABORADORES: cidadãos que participaram de determinadas etapas de construção deste 

PMGIRS-CG, através das formas de mobilização social adotadas, sugerindo algum ponto para 

incorporação ao referido plano. 

 

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. 

 

CONSUMO SUSTENTÁVEL: envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos 

naturais em sua produção, que garantiram o emprego decente aos que os produziram, e que 

serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente 

necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Consumimos de 

maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis, com a 

compreensão de que terão consequências ambientais e sociais – positivas ou negativas. 

 

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.  

 

DIGESTÃO ANAERÓBIA: processo de decomposição de matéria orgânica que a transforma 

em metano, gás carbônico, nutrientes e compostos na presença de hidrogênio. No processo é 

possível a geração e potencial comercialização de composto, fertilizante líquido, energia 

térmica, elétrica e créditos de carbono (Projeto FADE-BNDES, 2013) 

 

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.  

 

ECOPONTO: Instalação que possibilita a integração da gestão e do manejo de diversos 

resíduos. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
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a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade. 

 

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. 

 

GRAVIMETRIA: Método analítico quantitativo cujo processo envolve a separação e 

pesagem dos resíduos sólidos determinando a porcentagem de cada um dos componentes dos 

resíduos sólidos coletados – papel, papelão, vidro, etc., sendo o ponto de partida para estudos 

de aproveitamento, reciclagem e compostagem. 

 

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. 

 

LIXÕES: Vazadouros a céu aberto, onde o lixo é lançado sobre o terreno sem qualquer 

cuidado ou técnica especial.  

 

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.  
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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. 



 

XXII 

 

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

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.  

 

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 ELETROELETRÔNICOS: são os resíduos gerados pela obsolescência dos 

produtos equipamentos eletroeletrônicos. Este tipo de detrito é muito prejudicial ao meio 

ambiente, pois diversas partes destes componentes contém metais pesados e altamente tóxicos 

à natureza. 

 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais.  

 

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS – CLASSE II: aqueles não enquadrados como resíduos 

perigosos. 

 CLASSE II A – Não Inertes. 

 CLASSE II B - Inertes 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS – CLASSE I: 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;  
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RESÍDUOS ÚMIDOS: podem ser entendidos como os resíduos orgânicos produzidos nas 

residências, escolas, restaurantes, empresas e pela própria natureza, possuindo origem vegetal 

ou animal. Alguns exemplos são restos de alimentos (carnes, vegetais, frutos, cascas de ovos), 

madeira, ossos e sementes. 

  

RESÍDUOS VEGETAIS/ VERDES/ DE PODAS: principalmente gerados pela poda de 

árvores e pela manutenção de jardins. 

 

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. 

 

SANEAMENTO BÁSICO: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais urbanas. 

 

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

transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

 

UNIDADE DE TRIAGEM: Instalação onde é efetuada a separação dos materiais presentes no 

lixo, após sua coleta e transporte.  
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1 Introdução 
 

O estudo para a elaboração de prognósticos objetiva estabelecer estimativas para a 

situação de resíduos gerados no município para diferentes horizontes de tempo, procurando-se 

criar um cenário prospectivo, caso nenhuma medida venha a ser implementada na gestão dos 

resíduos sólidos.  

No prognóstico realizam-se projeções para as diversas tipologias de resíduos sólidos, a 

serem trabalhadas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Campina Grande e já definidos em etapa anterior pelos grupos de apoio Comitê Diretor e 

Grupo Técnico de Sustentação (CD e GTS), tais como: Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos 

Sólidos Especiais (RSE), Resíduos Vegetais (de podas) e Resíduos de Transportes. 

Para os resíduos industriais – RI, não foi possível estabelecer cenários prognosticados 

por conta da carência de dados disponibilizados pelo município, porém, assim como para as 

demais tipologias de resíduos, foram estabelecidas diretrizes e metas e sugeridas ações a 

serem tomadas para o aprimoramento da gestão destes resíduos. Em relação aos resíduos 

eletroeletrônicos, o prognóstico foi elaborado com base nas informações do Censo 

Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

Não foi possível mensurar junto ao poder público a quantidade de resíduos de 

transportes gerados em Campina Grande, mas sabe-se que o município possui um aeroporto 

internacional, um terminal rodoviário além de uma frota de 142.277 veículos, segundo dados 

de dezembro de 2013 do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. A partir desses 

dados fez-se então uma estimativa da quantidade de pneus e óleos lubrificantes e gerados no 

município (RSE), o que pode servir como parâmetro para a realização de futuros trabalhos no 

âmbito da administração municipal. 

No caso dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), para os cenários prognosticados, além 

dos dados de geração diária de resíduos, foram consideradas variáveis que contemplam as 

taxas de crescimento populacional do município de Campina Grande em conjunto com fatores 

como mudanças de hábitos de consumo, migrações, etc., que repercutem diretamente no 

aumento da geração de resíduos. Outro indicador utilizado que também se relaciona com a 

geração de resíduos foi o Produto Interno Bruto (PIB) Municipal. 

As taxas de crescimento populacional foram obtidas utilizando-se dados dos censos de 

2000 e 2010 disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os 

horizontes de tempo estudados desde 2015 até 2035, sendo possível mostrar cenários futuros, 

bem como gerar parâmetros para dimensionamento dos sistemas que venham a ser 

futuramente implantados. 

Os cenários produzidos por este plano levaram em consideração as informações 

técnicas a respeito da gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Campina Grande, 

obtidas por meio das secretarias municipais e demais órgãos e instituições da administração 

pública, informações essas que são apresentadas no diagnóstico da situação atual do 

município nesta versão preliminar.  

Além disso, procurou-se incorporar as sugestões feitas pela população, através dos 

representantes das Sociedades de Amigos de Bairros (SAB‟s) de Campina Grande durante a 

realização das oficinas do PMGIRS – CG, que ocorreram nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 

2014, bem como as demais reuniões para discussão da versão preliminar do PMGIRS-CG e 
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questionário disponibilizado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande e Secretaria de Serviço Urbanos e de Meio Ambiente. 

Reconhecendo e interpretando as informações e sugestões debatidas durante as 

oficinas e buscando ainda adequá-las a capacidade operacional do município, este PMGIRS 

aponta propostas,  diretrizes, estratégias, metas, prazos e custos  de forma que possa cumprir 

seu papel como ferramenta de planejamento e gestão eficaz, trazendo benefícios para a 

qualidade de vida da população.  
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2 Seleção de Variáveis 
 

Para descrever como o município poderá enfrentar e planejar quadros prognosticados 

referentes às diversas tipologias de resíduos gerados tornou-se necessário estabelecer um 

elenco de parâmetros que permitiram desenhar um cenário de proposições de soluções para 

horizontes temporais. Neste Plano consideram-se três horizontes de tempo, de igual forma ao 

Plano Nacional. Esses horizontes de tempo foram estabelecidos de acordo com as 

necessidades de ações, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

(Decreto 7.404/ 2010) 

Assim, foram definidos três grupos estratégicos para a condução de ações. O Primeiro 

Horizonte, definido como de curto prazo (1 a 4 anos) abrangendo um período de 2015 a 2018, 

o Segundo Horizonte como de médio prazo (5 a 12 anos), ou seja, período de 2019 a 2022 e 

de 2023 a 2026 e o Terceiro Horizonte, como de longo prazo (13 a 20 anos) abrange o 

período de 2027 a 2030 e 2031 a 2035.  

A Figura 1 mostra os horizontes temporais e as metas a serem atingidas em cada 

intervalo.  

 

 
Figura 1 - Histograma das ações e horizontes temporais. 

 

O crescimento populacional, a forma de espacialização da população urbana e os 

hábitos de consumo que decorrem do crescimento econômico constituem os parâmetros 

fundamentais para a construção do cenário futuro. 

Em suma, o prognóstico da taxa de geração de resíduos sólidos foi calculado 

considerando variáveis voltadas ao crescimento populacional e para alguns casos foram 

introduzidas nos cálculos variáveis que exprimem o aumento da geração de resíduos sólidos 

não somente por conta do crescimento populacional, mas também por conta de fatores 
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diversos como crescimento econômico, modificações de parâmetros de consumo, dentre 

outros.  

Desta forma, foi possível estimar a evolução das quantidades geradas, considerando-se 

fatores relevantes amplamente apoiados pelo referencial teórico. A estimativa foi realizada 

com três (03) cenários considerados como sendo os mais prováveis de ocorrer. 

 

2.1 Crescimento populacional 
 

O crescimento populacional é a base para os estudos de prognósticos, pois se 

relacionam com fatores como o ambiente urbano e o crescimento econômico. A taxa de 

geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos hábitos de consumo e 

estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda média, conforme anteriormente 

explicado.  

O cálculo adotado para prever o crescimento populacional do município baseou-se 

exclusivamente nos dados obtidos junto ao IBGE (população de 2000 e população de 2010). 

Para a avaliação da estimativa de evolução da população foi utilizado o método da taxa 

geométrica. 

Esta metodologia consiste na estimativa da população utilizando-se uma taxa de 

crescimento geométrico, sendo a mesma obtida para um período compreendido entre dois 

censos demográficos. A partir desta taxa é possível estimar o crescimento anual da população, 

aplicando o valor encontrado para cada período. O IBGE aplica esta taxa para calcular as 

estimativas de crescimento disponibilizadas anualmente.  

A expressão que define a taxa geométrica de crescimento da população é dada pela 

seguinte expressão (Equação 1): 

 

 
 

1001 

























 
n
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Equação 1 - Fórmula utilizada para o cálculo da taxa geométrica de crescimento populacional. 

 

Onde:  

  

 n: o número de anos no período, por exemplo, entre 2000 e 2010 = 10; 

 P(t): população inicial, no começo do período, por exemplo, entre 2000 e 2010, P(t): 
população de 2000; 

 P(t+n): população final, no fim do período, por exemplo, entre 2000 e 2010, P(t+n): 
população de 2010; 

 

Segundo o Censo 2010 do IBGE, mais de 385 mil pessoas residiam no município de 

Campina Grande, que tem uma densidade demográfica de 648,31 habitantes por km². Deste 

total, cerca de 355 mil pessoas residiam na sede do município (92,18%), enquanto que 30 mil 

residiam nos distritos (7,82%). Ainda segundo o IBGE, 367 mil pessoas residiam na área 

urbana (95,33%), enquanto que 18 mil residiam em área rural (4,67%). O município possui 

uma área geográfica de 594,182 km
2 
(IBGE, 2013). 
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De acordo com a Equação 1 e utilizando-se dos dados dos dois últimos Censos 

Demográficos do IBGE, a taxa geométrica de crescimento da população de Campina Grande 

foi de 0,81% ao ano entre 2000 e 2010. A partir dessa taxa, a pode-se projetar a população do 

município de Campina Grande para o horizonte de 20 anos, a partir do ano de 2010 (Tabela 

1): 

 
Tabela 1 - Estimativa populacional para o município de Campina Grande. 

Ano População estimada 

2015 401.083,55 
2016 404.335,28 
2017 407.613,37 
2018 410.918,04 
2019 414.249,50 
2020 417.607,96 
2021 420.993,66 
2022 424.406,81 
2023 427.847,62 
2024 431.316,34 
2025 434.813,17 
2026 438.338,36 
2027 441.892,12 
2028 445.474,70 
2029 449.086,32 
2030 452.727,22 
2031 456.397,64 
2032 460.097,82 
2033 463.828,00 
2034 467.588,42 
2035 471.379,32 

 

2.2 O Produto Interno Bruto (PIB) Municipal 
 

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-se a série histórica de dados do Produto Interno Bruto do município de 

Campina Grande verifica-se um crescimento médio do PIB de 14% ao longo dos últimos 10 

anos. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba - IDEME 

(2013), Campina Grande possui o segundo maior PIB bruto do estado da Paraíba e aumentou 

sua participação na economia estadual, que passou de 13,6%, em 2010, para 15,1%, em 2011 

(Figura 2). 
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Figura 2 - PIB bruto do município de Campina Grande. 

Fonte: IBGE/ IDEME-PB, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 

Secretarias Estaduais de Governo. 

Notas: Valores do PIB estão em milhares de reais correntes. 

 

Em relação a série histórica de dados do Produto Interno Bruto per capita do 

município de Campina Grande verifica-se um crescimento médio do PIB de 13,1% ao longo 

dos últimos 10 anos. 

De acordo com o IDEME (2013), o município de Campina Grande ocupa a 7ª posição 

no estado, não tendo alterado essa posição de 2010 para 2011 apesar do aumento de 22,4% 

nesse período. O PIB per capita em Campina Grande passou de R$ 11.256, em 2010, para R$ 

13.775, em 2011. 

 

 
Figura 3 - PIB per capita do município de Campina Grande. 
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Fonte: IBGE/ IDEME-PB, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 

Secretarias Estaduais de Governo. 

 

2.3 Taxas de geração de resíduos sólidos 
 

Como não havia dados do SNIS, durante o período de elaboração deste PMGIRS, 

sobre a população atendida com serviço de coleta resíduos sólidos domiciliares, para os anos 

de 2011, 2012 e 2013 considerou-se a evolução de 1,4% na população atendida 

disponibilizada pelo SNIS entre os anos de 2009 e 2010. 

Dessa forma, adotou-se um percentual de 1,5% de aumento no população da atendida 

a partir do ano de 2010 e calculou-se assim a geração per capita para cada ano, conforme a 

Equação 2: 

Patendida

Qcoletada
Gpc   

Equação 2 - Equação utilizada para estimar a geração per capita de resíduos. 

 

Onde:  

Gpc: Geração per capita de resíduos (kg/hab.dia) 

Qcoletada: Quantidade de resíduos coletados por dia (kg) 

Patendida: População com coleta de resíduos (hab)  

 

ANO 
População atendida 

(Habitantes) 
Quantidade média coletada 

(Kg/dia) 

2010* 365.952 233.331 

2011 371.441 250.617 
2012 377.013 240.269 

2013 382.668 226.632 
Fonte: quantidade coletada segundo a SESUMA 

*dados da população atendida segundo SNIS 2010 

 

Durante o diagnóstico, admitiu-se que a taxa de geração de resíduos sólidos 

domiciliares venha a elevar-se no município, tendendo a estabilizar-se em patamares distintos.  

A geração per capita de resíduos para cada ano é mostrada abaixo: 

 2010 

diahabkgGpc
Patendida

Qcoletada
Gpc ./637,0

952.365

331.233
  

 2011 

diahabkgGpc
Patendida

Qcoletada
Gpc ./675,0

441.371

617.250
  

 2012 

diahabkgGpc
Patendida

Qcoletada
Gpc ./637,0

013.377

269.240
  

  

 2013 
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diahabkgGpc
Patendida

Qcoletada
Gpc ./592,0

632.226

668.382
  

  

 Dessa forma, considerando-se a média da geração per capita dos anos 2010 a 2013, 

adotou-se como taxa de geração per capita para projetar a geração de RSU em Campina 

Grande o valor de 0,64 kg/ habitante.dia 
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3 Projeção dos tipos de resíduos 
 

Nesta fase do Plano, pretende-se estabelecer cenários futuros para o município de 

Campina Grande com uma projeção de 20 anos, através do desenvolvimento e proposição de 

estratégias de gestão dos resíduos gerados, alcançando objetivos, diretrizes e metas neste 

horizonte.  

Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir da análise das informações 

obtidas no diagnóstico, levando-se em consideração principalmente a taxa de crescimento da 

população e demais informações importantes as quais devem ser consideradas, tais como: as 

características ambientais do município, a caracterização física e composição dos resíduos 

sólidos coletados, as condições econômicas e culturais da população. As conclusões e 

projeções obtidas foram realizadas à luz do das exigências previstas na Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS).  

 

3.1 Resíduos Sólidos Domiciliares 
 

Os dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande sobre a 

quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares são referentes aos quatro (04) últimos 

anos. De acordo com os referidos dados, a coleta desse tipo de resíduo aumentou de 2010 para 

2011 e vem diminuindo ao longo dos três (03) últimos anos. 

A Tabela 2 mostra a quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares no 

município de Campina Grande. 

 
Tabela 2 - Quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares no município de Campina Grande. 

ANOS 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
ANUAL 
(t/ano) 

85.165,66 91.475,26 87.698,31 82.720,60 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(t/dia) 

233,33 250,62 240,27 226,63 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(Kg/dia) 

233.331,00 250.617,00 240.269,00 226.632,00 

 

Considerando que a população urbana atendida, em 2013, no município de Campina 

Grande segundo a estimativa feita a partir dos dados do Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento – SNIS (2011) foi de 382.668 habitantes, a geração per capita média de resíduos 

sólidos domiciliares do campinense é de 0,64 kg/ habitante.dia. 

O prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de crescimento do PIB, a variável 

do crescimento populacional e a geração per capita de resíduos, em curto, médio e longo 

prazo, aponta os seguintes resultados:  

Aplicando a taxa de crescimento do PIB para projetar a geração de resíduos sólidos 

domiciliares para os próximos 20 anos, obtém-se os valores que podem ser observados na 

Tabela 3, considerando os dados a partir do ano de 2013. 
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Tabela 3 - Quantidade estimada de resíduos sólidos domiciliares, em toneladas por ano. 

Ano 
Usando a taxa de 

Crescimento do PIB 
Usando a Taxa Geométrica de 

Crescimento da população 
Usando a Geração  

per capita de resíduos 

2015 107.503,69 84.067,33 93.693,12 
2016 122.554,21 84.748,89 94.452,72 
2017 139.711,80 85.435,98 95.218,48 
2018 159.271,45 86.128,64 95.990,45 
2019 181.569,45 86.826,92 96.768,68 
2020 206.989,18 87.530,85 97.553,22 
2021 235.967,66 88.240,50 98.344,12 
2022 269.003,13 88.955,89 99.141,43 
2023 306.663,57 89.677,09 99.945,20 
2024 349.596,47 90.404,14 100.755,50 
2025 398.539,98 91.137,07 101.572,36 
2026 454.335,57 91.875,95 102.395,84 
2027 517.942,55 92.620,83 103.226,00 
2028 590.454,51 93.371,74 104.062,89 
2029 673.118,14 94.128,73 104.906,56 
2030 767.354,68 94.891,87 105.757,08 
2031 874.784,34 95.661,19 106.614,49 
2032 997.254,15 96.436,75 107.478,85 
2033 1.136.869,73 97.218,60 108.350,22 
2034 1.296.031,49 98.006,78 109.228,65 
2035 1.477.475,90 98.801,36 110.114,21 

 

De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal, o município não possui 

sistema de coleta seletiva e, consequentemente, os resíduos recicláveis coletados são 

encaminhados para a disposição final juntamente com os demais resíduos de forma 

indiferenciada. Apenas uma pequena quantidade de resíduos sólidos secos são recuperados 

pelas associações e cooperativas de catadores(as) existentes. Nestas, a quantidade recuperada 

é de cerca de 1,4 toneladas por dia, considerando-se as respostas dos questionários aplicados 

com os próprios catadores(as) das associações e cooperativas. Considerando-se a presença de 

cerca de 350 catadores(as) de rua (autônomos) e uma quantidade recuperada por catador de 

150 Kg/dia, tem-se cerca de 52,5 toneladas por dia recuperadas, o que totaliza 53,9 toneladas 

por dia de material recuperado tanto pelos catadores(as) formalizados quanto pelos 

autônomos. É importante que o município incentive e apoie as cooperativas e associações 

existentes e a criação de novas cooperativas e/ ou associações de catadores(as).  

Com esta geração de resíduos projetada, o município terá um aumento considerável de 

produção de Resíduos Sólidos Urbanos, o que irá representar um maior gasto para o sistema 

de coleta, para tratamento e disposição final de seus rejeitos. 

Atualmente o município dispõe seus resíduos no aterro de Puxinanã. A disposição 

final de resíduos em locais com grandes distâncias representa um maior impacto financeiro 

para o município, fora a questão da poluição ambiental com este deslocamento, pelo desgaste 

de pneus, consumo de combustíveis e geração de gases do efeito estufa (GEE). O município 
necessita de uma solução tecnológica para disposição de resíduos em curto prazo de tempo. 

A Tabela 4 mostra a quantidade projetada de resíduos sólidos domiciliares para os 

horizontes do plano, obtida utilizando-se a taxa de geração per capita, que é a que mais se 

aproxima da realidade do município.  
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Tabela 4 - Projeção dos resíduos sólidos domiciliares para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 95.990,45 t/ ano 

Médio Prazo 2023 99.945,20 t/ ano 

Longo Prazo 2035 110.114,21 t/ ano 
 

3.2 Resíduos da Construção Civil (RCC ou Entulhos) 
 

Os dados disponibilizados pela Prefeitura de Campina Grande sobre a quantidade 

coletada de resíduos sólidos entulhos são referentes aos quatro (04) últimos anos. De acordo 

com esses dados a quantidade coletada desse tipo de resíduo vem aumentando ao longo dos 

três (03) últimos anos, inclusive com um aumento de 75% de 2012 para 2013 (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Quantidade coletada de resíduos de construção civil e demolição em Campina Grande. 

ANOS 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
ANUAL 
(t/ano) 

72.247,55 62.903,46 65.794,84 115.588,44 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(t/dia) 

197,94 172,34 180,26 316,68 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(kg/dia) 

197.938,49 172.338,25 180.259,84 316.680,66 

 

Para os resíduos da construção civil não foi possível calcular a geração per capita em 

função da inexistência de parâmetros referentes a população atendida pelo serviço.  

Dessa forma, o prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de crescimento do 

PIB e a variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, mostram os 

seguintes resultados (Tabela 6):  

 
Tabela 6 - Quantidade estimada de resíduos da construção civil, em toneladas por ano. 

Ano 
Usando a taxa de 

Crescimento do PIB 
Usando a Taxa Geométrica de 

Crescimento da população 

2015 150.218,16 117.469,82 
2016 171.248,71 118.422,19 
2017 195.223,53 119.382,28 
2018 222.554,82 120.350,16 
2019 253.712,50 121.325,88 
2020 289.232,25 122.309,51 
2021 329.724,76 123.301,12 
2022 375.886,23 124.300,77 
2023 428.510,30 125.308,52 
2024 488.501,74 126.324,44 
2025 556.891,98 127.348,59 
2026 634.856,86 128.381,05 
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2027 723.736,82 129.421,89 
2028 825.059,98 130.471,15 
2029 940.568,37 131.528,93 
2030 1.072.247,94 132.595,28 
2031 1.222.362,66 133.670,28 
2032 1.393.493,43 134.753,99 
2033 1.588.582,51 135.846,49 
2034 1.810.984,06 136.947,85 
2035 2.064.521,83 138.058,13 

 

A Tabela 7 destaca a quantidade projetada de resíduos da construção civil para os 

horizontes do plano, obtida utilizando-se a taxa geométrica de crescimento da população, que 

é a que mais se aproxima da realidade do município.  

 
Tabela 7 - Projeção dos resíduos sólidos da construção civil para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 120.350,16 t/ ano 

Médio Prazo 2023 125.308,52 t/ ano 

Longo Prazo 2035 138.058,13 t/ ano 
 

3.3 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 
 

Os dados disponibilizados pela Prefeitura de Campina Grande sobre a quantidade 

coletada de resíduos de serviços de saúde são referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012 

(Tabela 8). No ano de 2013 não houve coleta destes resíduos por parte da SESUMA, passou a 

ser coletado por empresa especializada. 
 

Tabela 8 - Quantidade coletada de resíduos de serviços de saúde em Campina Grande. 

ANOS 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
ANUAL 
(t/ano) 

82,84 72,38 91,64 - 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(t/dia) 

0,23 0,20 0,25 - 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(kg/dia) 

227,00 198,00 251,00 - 

 

Para os resíduos de serviços de saúde não foi possível calcular a geração per capita em 

função da inexistência de parâmetros referentes a população atendida pelo serviço.  

Dessa forma, o prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de crescimento do 

PIB e a variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, aponta os 

seguintes resultados (Tabela 9):  

 
Tabela 9 - Quantidade estimada de resíduos de serviços de saúde, em toneladas por ano. 

Ano Usando a taxa de Usando a Taxa Geométrica de 
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Crescimento do PIB Crescimento da população 

2015 135,77 93,89 
2016 154,78 94,65 
2017 176,44 95,42 
2018 201,15 96,19 
2019 229,31 96,97 
2020 261,41 97,76 
2021 298,01 98,55 
2022 339,73 99,35 
2023 387,29 100,15 
2024 441,51 100,96 
2025 503,32 101,78 
2026 573,79 102,61 
2027 654,12 103,44 
2028 745,70 104,28 
2029 850,10 105,12 
2030 969,11 105,98 
2031 1.104,78 106,84 
2032 1.259,45 107,70 
2033 1.435,78 108,57 
2034 1.636,79 109,45 
2035 1.865,94 110,34 

 

A Tabela 10 mostra a quantidade projetada de resíduos de serviços da saúde para os 

horizontes do plano, obtida utilizando-se a taxa geométrica de crescimento da população, que 

é a que mais se aproxima da realidade do município.  

 
Tabela 10 - Projeção dos resíduos sólidos de serviços de saúde para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 96,19 t/ ano 

Médio Prazo 2023 100,15 t/ ano 

Longo Prazo 2035 110,34 t/ ano 

 

3.4 Resíduos de Caixas Estacionárias 
 

Os dados disponibilizados pela Prefeitura de Campina Grande sobre a quantidade 

coletada de resíduos de caixas estacionárias são referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 

(Tabela 11). Os resíduos provenientes destas caixas são os coletados em área de lazer, como 

parque da criança, onde são armazenados os resíduos de varrição e capina e em pontos de lixo 

em algumas avenidas centrais. 

 

 

 
Tabela 11 - Quantidade coletada de resíduos de caixas estacionárias em Campina Grande. 

ANOS 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
ANUAL 

- 3.696,05 2.623,82 3.644,61 
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(t/ano) 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(t/dia) 

- 10,13 7,19 9,99 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(Kg/dia) 

- 10.126,00 7.188,00 9.985,00 

 

O prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de crescimento do PIB e a 

variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, mostram os seguintes 

resultados (Tabela 12): 

 
Tabela 12 - Quantidade estimada de resíduos de caixas estacionárias, em toneladas por ano. 

Ano 
Usando a taxa de 

Crescimento do PIB 
Usando a Taxa Geométrica de 

Crescimento da população 

2015 4.188,54 3.703,94 
2016 4.774,93 3.733,97 
2017 5.443,42 3.764,25 
2018 6.205,50 3.794,76 
2019 7.074,27 3.825,53 
2020 8.064,67 3.856,54 
2021 9.193,73 3.887,81 
2022 10.480,85 3.919,33 
2023 11.948,17 3.951,11 
2024 13.620,91 3.983,14 
2025 15.527,84 4.015,43 
2026 17.701,73 4.047,99 
2027 20.179,98 4.080,80 
2028 23.005,17 4.113,89 
2029 26.225,90 4.147,24 
2030 29.897,52 4.180,87 
2031 34.083,18 4.214,76 
2032 38.854,82 4.248,93 
2033 44.294,50 4.283,38 
2034 50.495,73 4.318,11 
2035 57.565,13 4.353,11 

 

A Tabela 13 mostra a quantidade projetada de resíduos de caixas estacionárias para os 

horizontes do plano, obtida utilizando-se a taxa geométrica de crescimento da população, que 

é a que mais se aproxima da realidade do município.  

 

 

 
Tabela 13 - Projeção dos resíduos de caixas estacionárias para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 3.794,76 t/ ano 

Médio Prazo 2023 3.951,11 t/ ano 

Longo Prazo 2035 4.353,11 t/ ano 
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3.5 Resíduos Verdes (de Podas) 
 

Os dados disponibilizados pela prefeitura de Campina Grande sobre a quantidade 

coletada de resíduos de podas são referentes aos anos de 2012 e 2013 (Tabela 14). Em função 

da grande diferença na quantidade coletada de resíduos de 2012 para 2013, para a projeção 

utilizou-se como referência a média da quantidade coletada nesses dois anos, que foi de 

697,20 toneladas. 
 

Tabela 14 - Quantidade coletada de resíduos de podas em Campina Grande. 

ANOS 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
ANUAL 
(t/ano) 

- - 961,02 433,38 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(t/dia) 

- - 2,63 1,19 

MÉDIA 
DIÁRIA 
(kg/dia) 

- - 2.633,00 1.187,00 

 

O prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de crescimento do PIB e a 

variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, mostra os seguintes 

resultados (Tabela 15):  

 
Tabela 15 - Quantidade estimada de resíduos de podas, em toneladas por ano. 

Ano 
Usando a taxa de 

Crescimento do PIB 
Usando a Taxa Geométrica de 

Crescimento da população 

2015 863,98 706,40 
2016 984,93 712,12 
2017 1.122,82 717,90 
2018 1.280,02 723,72 
2019 1.459,22 729,58 
2020 1.663,51 735,50 
2021 1.896,40 741,46 
2022 2.161,90 747,47 
2023 2.464,57 753,53 
2024 2.809,61 759,64 
2025 3.202,95 765,80 
2026 3.651,36 772,01 
2027 4.162,55 778,27 
2028 4.745,31 784,58 
2029 5.409,66 790,94 
2030 6.167,01 797,35 
2031 7.030,39 803,82 
2032 8.014,64 810,33 
2033 9.136,69 816,90 
2034 10.415,83 823,52 



    
 

 

43 

2035 11.874,05 830,20 

 

A Tabela 16 abaixo destaca a quantidade projetada de resíduos de podas para os 

horizontes do plano, obtida utilizando-se a taxa geométrica de crescimento da população, que 

é a que mais se aproxima da realidade do município.  
 

Tabela 16 - Projeção dos resíduos de podas para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 723,72 t/ ano 

Médio Prazo 2023 753,53 t/ ano 

Longo Prazo 2035 830,20 t/ ano 

 

3.6 Resíduos Eletroeletrônicos 
 

Os dados sobre resíduos eletroeletrônicos foram obtidos através de dados coletados 

junto ao Censo 2010 do IBGE, que apontam para os seguintes cenários: 

 
Tabela 17 - Quantidade de domicílios com eletroeletrônico em Campina Grande. 

TIPO DE ELETROELETRÔNICO DOMICÍLIOS 

Rádio 92.692 
TV 109.764 

Celular 98.666 

Computador 43.132 

Fonte: IBGE, 2010 

 

A partir desses dados e adotando as seguintes quantidades de eletroeletrônico para o 

município (Tabela 18) foi possível estimar a quantidade gerada de alguns dos Resíduos Eletro 

Eletrônicos - REE no município de Campina Grande a partir da taxa geométrica de 

crescimento da população (Tabela 19): 

 
Tabela 18 - Quantidade estimada de eletroeletrônicos por domicilio em Campina Grande. 

TIPO DE ELETROELETRÔNICO QUANTIDADE POR DOMICÍLIO* 

Rádio 2 

TV 2 
Celular 2 

Computador 1 

*valor atribuído para fins de dimensionamento e estimativa 

 

 

 
Tabela 19 - Quantidade estimada de resíduos eletroeletrônicos usando a taxa geométrica de crescimento 

da população, em unidades por ano. 

Ano RÁDIO TV CELULAR COMPUTADOR 

2015 193.021,71 228.572,43 205.461,96 44.909,01 
2016 194.586,61 230.425,54 207.127,72 45.273,11 
2017 196.164,19 232.293,69 208.806,98 45.640,15 
2018 197.754,57 234.176,97 210.499,85 46.010,17 
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2019 199.357,83 236.075,53 212.206,45 46.383,19 
2020 200.974,10 237.989,48 213.926,88 46.759,24 
2021 202.603,47 239.918,94 215.661,26 47.138,33 
2022 204.246,04 241.864,05 217.409,70 47.520,50 
2023 205.901,94 243.824,93 219.172,32 47.905,77 
2024 207.571,26 245.801,71 220.949,23 48.294,15 
2025 209.254,11 247.794,51 222.740,54 48.685,69 
2026 210.950,61 249.803,47 224.546,38 49.080,40 
2027 212.660,86 251.828,71 226.366,86 49.478,32 
2028 214.384,98 253.870,38 228.202,09 49.879,46 
2029 216.123,08 255.928,59 230.052,21 50.283,85 
2030 217.875,26 258.003,50 231.917,32 50.691,51 
2031 219.641,65 260.095,22 233.797,56 51.102,49 
2032 221.422,37 262.203,91 235.693,04 51.516,80 
2033 223.217,52 264.329,69 237.603,89 51.934,46 
2034 225.027,22 266.472,70 239.530,23 52.355,51 
2035 226.851,60 268.633,09 241.472,18 52.779,98 

 

A Tabela 20 mostra a quantidade projetada de resíduos eletroeletrônicos para os 

horizontes do plano, obtida utilizando-se a taxa geométrica de crescimento da população 

como referência.  

 
Tabela 20 – Projeção da quantidade gerada de resíduos eletroeletrônicos para cada meta do horizonte do 

plano 

TIPO HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

RÁDIO 

Curto Prazo 2018 197.754,57 Unidades 

Médio Prazo 2023 205.901,94 Unidades 

Longo Prazo 2035 226.851,60 Unidades 

TV 
Curto Prazo 2018 234.176,97 Unidades 

Médio Prazo 2023 243.824,93 Unidades 

Longo Prazo 2035 268.633,09 Unidades 

CELULAR 

Curto Prazo 2018 210.499,85 Unidades 

Médio Prazo 2023 219.172,32 Unidades 

Longo Prazo 2035 241.472,18 Unidades 

COMPUTADOR 
Curto Prazo 2018 46.759,24 Unidades 

Médio Prazo 2023 47.905,77 Unidades 

Longo Prazo 2035 52.779,98 Unidades 
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4 Rota tecnológica e tecnologias adotadas no PMGIRS-CG 
 

A rota tecnológica proposta para o PMGIRS-CG é apresentada na Figura 4. Essa rota 

envolve a coleta diferenciada dos resíduos, utilizando-se de equipamentos e veículos 

específicos para cada tipo de resíduo gerado no município, o tratamento por meio de 

tecnologias economicamente viáveis e ambientalmente adequadas a realidade de Campina 

Grande e a disposição final em aterro sanitário devidamente licenciado. 

Como equipamentos de infraestrutura necessários para dar viabilidade ao processo de 

coleta diferenciada, em etapa intermediária entre a coleta e a disposição final, este PMGIRS 

adota como formas de tratamento dos resíduos as unidades de triagem, áreas de transbordo e 

triagem (ATTs), compostagem e aterro sanitário.  

Foram propostos 04 (quatro) unidades de triagem de materiais reciclados, 02 (duas) 

unidades de transbordo e triagem(ATT), além da instalação de 10 (dez) Ecopontos e PEVs em 

locais estratégicos a serem implantados conforme o Projeto de Coleta Seletiva a ser 

desenvolvido. Para os resíduos da construção civil foram propostas a implantação de 02 

(duas) unidades de reciclagem de RCC, sendo inicialmente uma no aterro sanitário e outra no 

distrito industrial para atender a demanda de médio prazo do Plano, além de 01 (um) aterro de 

reservação.   

Como alternativa para os resíduos úmidos, este PMGIRS adota como tecnologia a 

compostagem anaeróbia, utilizando-se resíduos orgânicos seletivos na fonte geradora, como 

restaurantes, shoppings centers, condomínios, resíduos verdes (podas de árvores) e que 

também serão definidos no projeto específico. 

Como forma de disposição final, definiu-se o aterro sanitário devidamente licenciado, 

com destaque para a priorização pela disposição em aterro sanitário público municipal, 

conforme sugerido em Audiência Pública. 

 

 
Figura 4 - Rota tecnológica proposta para o PMGIRS-CG. 
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5 Diretrizes 
 

Este capítulo apresenta as diretrizes e estratégias que visam propiciar condições para o 

alcance dos objetivos dispostos no Art. 7º da Lei n° 12.305/2010 e das metas previstas no 

PMGIRS de Campina Grande, bem como a Lei Estadual 9.293/2010, Lei Municipal 

4.589/2008 e o Decreto Federal 5.40/2006 que fortalecem a coleta seletiva na fonte geradora. 

As diretrizes e estratégias apresentadas neste volume foram traçadas mediante as 

discussões e obtenção de opinião da sociedade civil nas reuniões e nas oficinas com os 

representantes das associações de bairros e reuniões com os representantes das secretarias do 

município relacionadas a questão dos resíduos sólidos. Este documento recebeu ainda 

contribuições do questionário disponibilizado por meio da internet no endereço eletrônico da 

Prefeitura de Campina Grande (www.campinagrandepb.com.br). Foram respondidos trinta e 

quatro (34) questionários até o dia 28.02.2014. 

As Diretrizes discorrem sobre as ações que devem ser tomadas para o aprimoramento 

e controle da gestão e do gerenciamento dos resíduos, enquanto as estratégias delineiam os 

métodos e meios pelos quais as respectivas ações podem ser tomadas.  

As diretrizes foram definidas para cada tipo de resíduo sólido gerado no município. 

Em consonância com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para cada diretriz foi definido 

um conjunto de estratégias que deverão ser implementadas por todos os atores envolvidos 

com a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, a responsabilidade pelas 

estratégias é compartilhada entre o poder público, a sociedade e os geradores dos resíduos 

sólidos. 

As Diretrizes e Estratégias estabelecidas relativas aos resíduos sólidos urbanos 

buscam: 

i. O atendimento aos prazos legais; 

ii. O fortalecimento das políticas públicas conforme o previsto na Lei n° 12.305/2010, 

priorizando a implementação da coleta seletiva na fonte geradora, a logística reversa, o 

incremento dos percentuais de destinação, tratamento dos resíduos sólidos, disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, a inserção social e emancipação 

econômica dos catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis; 

iii. A melhoria da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos como um todo; 

iv. Contibuir para a elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental como medida 

para reduzir a geração de RS junto à Secretaria de Educação e Instituições de 

Educação Superior.O fortalecimento do setor de resíduos sólidos e as interfaces com 

os demais setores da economia da cadeia logística dos RSU. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduz a diretriz para a não geração e a 

redução dos resíduos, para que seja maximizada a reutilização e a reciclagem, de maneira a 

adotar tratamentos apenas quando necessários e promover a disposição adequada dos rejeitos. 

Neste sentido, essa ordem de precedência passou a ser obrigatória para todos os municípios 

Brasileiros e também adotada para o município de Campina Grande-PB.  

Os tratamentos de resíduos indiferenciados (coletados misturados) são considerados 

ilegais pela Lei n° 12.305/ 2010 pois eliminam a logística reversa e a responsabilidade 

compartilhada pela gestão, que são instrumentos principais da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.  



    
 

 

47 

Neste sentido, o PMGIRS de Campina Grande adota como diretriz principal a não 

geração, redução e máxima recuperação de resíduos e a minimização da quantidade de 

rejeitos levados à disposição final ambientalmente adequada, considerando a inserção 

socioeconômica dos catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis, e as formas de 

responsabilidade dos setores públicos e privados, que são evidenciadas da diretriz 

principal do Plano Nacional de Resíduos, apresentada na Figura 5. 

 

 

 
Figura 5 - Ordem de prioridade no tratamento dos resíduos sólidos. 

Fonte: Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010). 

 

Assim, tomando como referência formulações do Ministério do Meio Ambiente em 

seu Plano Nacional, são adotadas neste PMGIRS – CG as orientações, estratégias e definições 

apresentadas nos próximos itens.  

Estas Diretrizes são compostas por Diretrizes Gerais e Diretrizes específicas. As 

diretrizes gerais são direcionadas a:  

I. Reduzir a geração de RSU. 

II. Planejar e implantar programa de coletas de resíduos diferenciados. 

III. Planejar a operação e coleta dos resíduos de limpeza pública. 

IV. Reduzir a quantidade de resíduos úmidos dispostos em aterros sanitários. 

V. Recuperar (remediar) ambientalmente o lixão do Mutirão e áreas degradadas e bolsões 

de descarte.  

VI. Atendimento a 100% da população urbana e rural do município e distritos, com coleta 

dos Resíduos Sólidos Domiciliares, priorizando a coleta seletiva e destinação dos 

recicláveis para os catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

VII. Implantação de aterro sanitário como forma de disposição final ambientalmente 

adequada. 

VIII. Planejar e implantar programa de coleta seletiva de resíduos secos, com separação na 

fonte geradora, destinando os passíveis de reciclagem e reutilização às cooperativas e 

associações de catadores(as) de materiais recicláveis existentes no município). 

IX. Planejar e implantar programa de coleta seletiva de resíduos úmidos para tratá-los 

através do processo da compostagem e, assim, transformá-los em composto orgânico e 

fertilizantes orgânicos. 

X. Reduzir a quantidade de resíduos recicláveis secos dispostos em aterros sanitários. 

XI. Inclusão socioeconômica dos catadores(as) de materiais recicláveis, garantindo a 

organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda. 
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XII. Garantir a destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos coletados seletivamente na fonte 

geradora exclusivamente aos catadores(as) organizados(as). 

XIII. Promover com recursos financeiros as organizações de catadores(as) visando as 

melhores condições de trabalho com investimento em equipamentos de assessoria 

técnica para o beneficiamento dos materiais. 

XIV. Proibir as empresas privadas de realizarem junto ao munícipes campanhas que 

promovam a troca de resíduos sólidos recicláveis por vantagens financeiras, 

descontos, bens ou serviços, bem como implantar penas punitivas para as que 

descumprirem esta determinação. 

XV. Remunerar os empreendimentos formados por catadores(as) organizados(as) em 

associações/cooperativas pela prestação dos serviços de coleta, transporte, 

beneficiamento e educação ambiental. 

XVI. Proibir qualquer forma de queima, incineração e/ou pirólise para fins energéticos 

advindos dos resíduos sólidos recicláveis. 

XVII. Instituir mecanismos de controle social na fiscalização, execução e aporte de recursos 

e despesas orçamentárias na prestação dos serviços pertinentes a este plano. 

XVIII. Garantir a análise do regimento do COMDEMA para promover a representatividade 

efetiva da sociedade civil, com eleição dos conselheiros pelos seus pares garantidno o 

assento dos catadores de materiais recicláveis. 

XIX. As receitas auferidas para cumprimento deste PMGIRS são provenientes da TLP – 

taxa de limpeza pública e fontes municipais, estaduais e federais dentre outras fontes. 

 

As diretrizes específicas para cada tipo de resíduo são as seguintes: 

 

I. Resíduos da Construção Civil – RCC e volumosos. 

II. Resíduos de Serviços de Saúde – RSS. 

III. Resíduos Industriais – RI. 

IV. Resíduos de Logística Reversa – RSE. 

V. Resíduos Agrossilvopastoris. 

VI. Resíduos de Transportes. 

VII. Resíduos de Serviços de Limpeza Urbana – SLU. 

VIII. Resíduos de Mineração. 

IX. Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento. 

 

5.1 Diretrizes gerais 
 

As diretrizes apresentadas a seguir são diretrizes recomendadas para a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos no município. 

 

5.1.1 Reduzir a geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Os resíduos sólidos urbanos, de acordo com o que estabelece Lei n° 12.305/2010 que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, englobam os resíduos domiciliares, isto é, 

aqueles originários de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos de limpeza 



    
 

 

49 

pública, ou seja, originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, e outros 

serviços de limpeza urbana.  

Considerando o objetivo proposto na referida legislação de reduzir a geração de 

resíduos sólidos e em consonância com a percepção de que resíduos e, principalmente, 

resíduos em excesso significam ineficiência de processo, caso típico da atual sociedade de 

consumo, conforme citado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos –  PNRS, esta diretriz 

busca atender a legislação vigente levando em consideração que não só mudanças 

comportamentais, mas também mudanças de gestão política e administrativa são necessárias 

para se atingir esse objetivo. 

 

Estratégias para a diretriz 1 

 

As estratégias a seguir descritas aplicam-se aos resíduos sólidos gerados no processo 

industrial (de fabricação dos produtos), bem como nas fases de comercialização (varejo), 

consumo e pós-consumo, alcançando, portanto, todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, 

que vai desde a produção ao pós-consumo. Ações voltadas ao estabelecimento de uma 

produção e consumo sustentáveis no município implicam na redução da geração de resíduos, 

na promoção de um melhor aproveitamento de matérias-primas e materiais recicláveis no 

processo produtivo, contribuindo sobremaneira para atenuar as mudanças climáticas e para a 

conservação e preservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, de forma a: 

 

 Promover a elaboração e aplicação de programas e campanhas para fomento e indução 
do consumo sustentável. 

 Incentivar as práticas que fomentem a reutilização e reciclagem de resíduos secos. 

 Incentivar as práticas que fomentem a reciclagem de resíduos úmidos, não 

contaminados. 

 Incentivar a indústria a ampliar quadro de produtos e serviços sustentáveis. 

 Incentivar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental - SGA nas 
empresas. 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta: 

 

Estratégia 1: Agenda Ambiental na Administração Pública – Consolidar a A3P como 

marco referencial de responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas do poder 

público municipal, incluindo as administrações direta e indireta. Ter como princípio a 

inserção de critérios ambientais nas licitações com prioridade nas aquisições de produtos que 

possam ser reutilizáveis; gestão adequada dos resíduos gerados e destinação dos recicláveis e 

reutilizáveis às cooperativas e associações de catadores(as) de materiais recicláveis e 

reutilizáveis; programas de conscientização no uso de materiais e recursos dentro dos órgãos 

governamentais; e, melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

Estratégia 2: Educação ambiental para o consumo sustentável – Conceber e pôr em 

prática iniciativas de educação para o consumo sustentável (programas interdisciplinares e 

transversais, pesquisas, estudos de caso, guias e manuais, campanhas e outros) para 

sensibilizar e mobilizar o indivíduo/consumidor, com conteúdo de acordo com as realidades 
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dos diferentes atores sociais, - em conformidade com a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA – Lei 9.795/99). Incorporar as mesmas ações no setor de publicidade e na 

indústria cultural, com vistas à mudança de comportamento e incentivo às práticas de 

consumo sustentável. Difundir a educação ambiental nas escolas e no município visando à 

segregação dos resíduos na fonte geradora para facilitar a coleta seletiva com a participação 

de associações e cooperativas de catadores(as), e o estimulo à prevenção e redução da geração 

de resíduos, promovendo o consumo sustentável. 

 

Estratégia 3: Reutilização e reciclagem de resíduos sólidos – Incentivar a reutilização e 

reciclagem no município, tanto por parte do consumidor como por parte dos setores público e 

privado (que tem como atividade principal a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas, CNAE para RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS), promovendo ações 

compatíveis com os princípios da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, incentivando a separação de resíduos orgânicos compostáveis, recicláveis e rejeitos, 

com implantação de pólos regionais para o reaproveitamento e a reciclagem de materiais e 

inclusão social dos catadores(as), de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS Art.7º,   incisos II, III, IV, V, VI ).  

 

Estratégia 4: Compras públicas sustentáveis – Criar critérios para impulsionar a adoção das 

compras públicas sustentáveis no âmbito da administração pública do município, 

incentivando setores industriais, empresas, empreendimentos econômicos solidários, inclusive 

cooperativas e associações de catadores(as) a ampliarem seu portfólio de produtos e serviços 

sustentáveis e capacitando os setores licitantes para a especificação correta dos materiais 

licitados. Induzindo, com essa dinâmica, a ampliação de atividades reconhecidas como 

“economia verde” (green economy) ou de baixo carbono; com destaque para as ações 

vinculadas à eventos internacionais.  

 

Estratégia 5: Melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento dos resíduos 

sólidos – Promover a gestão do conhecimento e estudos em produção sustentável com ações 

que visem desenvolver uma concepção inovadora de produtos, serviços e soluções que 

considerem a eficiência econômica e ecológica para o aumento da vida útil de produtos, 

estimulando a sua produção, como diferencial competitivo e estratégico para as empresas, 

contribuindo para a consolidação de um novo padrão de projetos, produção e consumo 

sustentáveis.  

 

Estratégia 6: Divulgação – Criar e promover campanhas publicitárias de âmbito municipal 

que divulguem conceitos, práticas e as ações relevantes ligadas ao tema junto à sociedade 

civil, incentivando a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Estratégia 7: Capacitação – Promover a formação em educação ambiental, em 

conformidade, com a PNEA (1999), para atender os princípios e objetivos da PNRS e 

PMGIRS – CG. Para tanto, o PNRS conta com a Política Nacional de Educação Ambiental – 

PNEA, que em seu artigo 1º define “a educação ambiental como processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Em seu artigo 2º, estabelece que a 
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educação ambiental é um componente essencial da educação nacional, devendo estar presente 

em todos os níveis de ensino de forma articulada, contínua e permanente, de modo formal e 

não formal, sendo esta uma condição essencial para o atendimento da demanda educativa que 

apresenta a Política e o PNRS, tanto na orientação e ampla difusão de seus conceitos, quanto 

na capacitação de cada um dos segmentos da cadeia geradora e destinadora dos resíduos. 

 

Estratégia 8: Rotulagem ambiental - Consolidar a rotulagem ambiental como instrumento 

de desenvolvimento de novos padrões de consumo e produção sustentáveis, elaborando 

rótulos com informações claras dos materiais que apresentam risco à a saúde humana e animal 

na sua composição, com informações precisas relacionadas a perenidade e a forma de 

reutilização e reciclagem dos produtos e embalagens.  

 

Estratégia 9: Análise do ciclo de vida - Ampliar o uso da Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

dos produtos e embalagens como ferramenta para melhorar o desempenho ambiental, 

sistematizando as informações dos vários materiais produzidos no mercado.  

 

Estratégia 10: Apoiar e fortalecer tecnologias sociais desenvolvidas pelos catadores(as) de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, visando à inclusão social e a emancipação econômica, a 

diminuição de riscos, o fortalecimento da cidadania e da dignidade no exercício da profissão. 

 

Estratégia 11: Propiciar assistência técnica e financeira no desenvolvimento de ações de 

gestão integrada de resíduos sólidos nas comunidades rurais e comunidades isoladas com 

tecnologias sociais adequadas.  

 

Estratégia 12: Promover a caracterização física dos Resíduos sólidos domiciliares a cada dois 

(02) anos, de forma a contribuir com o monitoramento das características desse tipo de 

resíduo, produzido no município. 

 

Estratégia 13: Distinção e identificação dos Pequenos, Médios e Grandes geradores visando 

definir os limites das responsabilidades do Poder Público para com a coleta, transporte, 

processamento e destinação dos resíduos sólidos domiciliares;  

 

5.1.2 Planejar e implantar programa de coletas de resíduos diferenciados 

 

A coleta de resíduos de maneira indiferenciada, aquela em que os resíduos são 

dispostos para coleta sem separação prévia, acarreta invariavelmente em perdas sociais, 

econômicas, sanitárias e ambientais. Por um lado, a mistura dos resíduos dificulta o 

reaproveitamento de materiais passíveis de serem reciclados, sejam os resíduos secos que 

poderiam ser triados e passar por processos de beneficiamento servindo de matéria prima para 

reciclagem ou geração de energia, sejam os resíduos úmidos que poderiam sofrer o processo 

de compostagem, mas que ao serem misturados com outros resíduos, tem suas características 

alteradas, incorporando componentes que muitas vezes podem inviabilizar a produção do 

composto orgânico.  

Além disso, a disposição dos resíduos dessa forma acaba por estimular a atividade de 

pessoas que catam os resíduos de maneira inadequada sem a devida proteção, colocando em 
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risco a própria saúde e a saúde da população em geral ao espalhar os resíduos favorecendo a 

atração de vetores responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças, sem contar nos 

prejuízos ao meio ambiente que vai levar muito tempo para decompor esses materiais. 

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA é a atual gestora dos 

resíduos sólidos urbanos gerados no território de Campina Grande – PB, onde o atual sistema 

de cobrança pela prestação dos serviços ao munícipe se estabelece em forma de taxa de 

limpeza pública – TLP pelo serviço de coleta domiciliar, por intermédio de taxa específica no 

boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.   

O art. 19 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de agosto de 2010, 

indica um conteúdo mínimo para os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos 

que inicia com o diagnóstico dos resíduos, como estruturado neste PMGIRS-CG, que dentre 

outras obrigações enumera: indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; metas de redução, reutilização, 

coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos 

encaminhados para disposição final além de um 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 n° 11.445, de 2007. 

 

Essa lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e em seu artigo 29 

determina que “os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços, incluindo os de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos 

com taxas ou tarifas e outros preços públicos.”  

Na atual estrutura de coleta advinda de processo recente de planejamento, a 

quantidade de resíduos indiferenciados coletados ao mês atinge 6.779,00t (seis mil setecentos 

e setenta e nove toneladas) média dos últimos três meses de 2013, com uma frequência de 

coleta que é diária em alguns bairros e alternada em outros, atendendo 100% dos bairros e a 

95% da população divididos em sessenta e quatro (64) setores de coleta.   

A Prefeitura de Campina Grande não estabelece um limite de volume de resíduos a ser 

considerado para prestação do serviço público de coleta segundo a Secretaria de Serviços 

Urbanos - SESUMA, porém não há norma descrita em lei que determine e identifique os 

grandes e pequenos geradores, fazendo com que a coleta feita pelo poder público seja 

universal sem diferenciar o limite de massa para coleta de resíduos sólidos domiciliares de 

responsabilidade pública.  Neste sentido se faz necessário se elaborar normativos específicos 

para definição destes e outros direitos e deveres dos principais atores envolvidos na gestão. 

O Diagnóstico mostrou que atualmente (2012/2013), é recuperada uma pequena fração 

de resíduos secos pelas cooperativas e associações de catadores(as) legalmente instituídas, 

cerca de 1,4 toneladas por dia e cerca de 52,5 toneladas por dia pelos catadores(as) de rua e o 

restante dos resíduos em quase sua totalidade são encaminhadas ao aterro sanitário como 

rejeito. Este Plano de Gestão define que as políticas para a coleta seletiva deverão crescer ao 

nível dos resíduos domiciliares de coleta indiferenciada até só serem caracterizados como 

rejeitos após se esgotar os esforços para cumprimento da ordem de prioridades para a gestão e 

gerenciamento definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
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A implantação de uma área de separação de resíduos (unidades de triagem), que 

funcionará como equipamento de infraestrutura indispensável no programa de coleta seletiva 

porta a porta, poderá reduzir significativamente a quantidade de resíduos a serem 

encaminhados para disposição final em aterro sanitário. Neste Plano, foi definida em oficina 

especial junto com as Associações e Cooperativas de Catadores(as) a instalação de quatro 

(04) unidades de triagem de reciclados no território do município. 

As diretrizes da Política Nacional de Mudanças Climáticas e os impactos causados 

pela disposição de resíduos que apresentem composição orgânica a serem descartados em 

aterros indicam o tratamento dos resíduos úmidos em tecnologias a serem definidas mediante 

estudo de viabilidade. 

As diretrizes abaixo relacionadas a cada tipologia de resíduos são as adotadas para este 

Plano, tendo em vista o cumprimento por parte do gestor público. 

 

Estratégias para a diretriz 2 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta: 

 

Estratégia 1: Implantar a coleta de Resíduos Sólidos Diferenciados em todos os domicílios 

na zona urbana e comunidades rurais com frequência adequada e coleta regular de forma 

planejada. 

 

Estratégia 2:  Implantar programa de coleta de resíduos de podas, de móveis usados e de 

construção (RCC) – Planejar a implantação dos roteiros otimizados de coleta de resíduos 

vegetais (de podas), de móveis velhos e da construção civil e demolição (entulhos e 

metralhas) em bairros do município de Campina Grande a serem adotados pela Secretaria de 

Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. 

  

Estratégia 3: Implantar programa de fiscalização para a execução dos serviços de coleta 

dos resíduos diferenciados - Desenvolver e implantar um amplo programa de fiscalização 

para as coletas de resíduos diferenciados, de forma a se obter uma boa qualidade na prestação 

dos serviços.  

 

Estratégia 4: Estabelecer programas de controle social com informações a população sobre a 

quantidade de resíduos coletados, rejeitos aterrados, de coletas seletivas e coletas especiais, de 

forma a mostrar a transparência em sua gestão.  

 

Estratégia 5: Inserir programas de educação ambiental no projeto da coleta de resíduos 

diferenciados junto a comunidades atendidas, bem como implantar um calendário de 

atendimento por bairro como medida para reduzir a geração de resíduos sólidos, incluindo a 

possibilidade de utilização de uso social através de doação dos resíduos reaproveitáveis 

(mesa, cama, sofá e etc....) para comunidades de baixa renda. 

 

Estratégia 6: Monitorar os serviços de coleta diferenciada por meio de sistemas de 

geoprocessamento e georreferenciamento, permitindo assim maior agilidade, confiabilidade e 

acessibilidade as informações, fundamentais para a tomada de decisões quanto ao 



    
 

 

54 

redimensionamento dos roteiros de coleta e frota referente aos aspectos operacionais, aspectos 

esses fundamentais para a prestação dos serviços com qualidade. 

 

5.1.2.1 Diretrizes específicas para os resíduos diferenciados 

 

1. Promover um Estudo de Caracterização dos Resíduos Domiciliares gerados em 

Campina Grande (um estudo gravimétrico desses resíduos) a cada dois (02) anos.  

2. Identificação dos Pequenos, Médios e Grandes geradores visando definir os limites das 

responsabilidades do Poder Público para com a coleta, transporte, processamento e 

destinação dos resíduos sólidos domiciliares.  

3. Planejar avanço na coleta diferenciada dos resíduos através da segregação dos resíduos 

sólidos domiciliares de maneira que não haja mais os resíduos indiferenciados gerados 

no município em curto prazo.  

4. Promover uma redução significativa de resíduos orgânicos da coleta convencional no 

aterro, para redução da emissão de gases, por meio de encaminhamento para 

compostagem, biodigestão e outras tecnologias existentes a época, desde que 

respeitem a ordem de prioridades imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

que é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. 

 

5.1.2.2 Estratégias 

 

Todas as estratégias utilizadas aqui para cada tipo de resíduos são instrumentos de 

gestão importantes para que o município possa ter uma melhor gestão e um gerenciamento 

adequado e eficaz dos resíduos, os quais podem ser definidos como instrumentos de Gestão 

na Política Pública municipal.  

 

5.1.2.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)  

 

1. Produzir legislação que regulamente no âmbito municipal as diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no que se refere à separação na fonte geradora entre os 

diferentes tipos de resíduos. 

2. Elaborar e implantar o Regulamento de Limpeza Urbana. 

3. Estabelecer norma legal que defina os Pequenos, Médios e Grandes geradores bem 

como por tipologia de resíduo e sua fonte geradora.   

4. Estabelecer legislação para distinção das responsabilidades de pequenos, médios e 

grandes geradores das atividades licenciadas no município no âmbito do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. 

5. Alocar corretamente os custos de manejo dos resíduos de forma a trazer economia e 

eficiência nos serviços prestados.  

 

5.1.2.4 Infraestrutura operacional 

 

5.1.2.4.1 Instalações  
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1. Implantar setor operacional de veículos e equipamentos dos Serviços de 

Limpeza Urbana - SLU (garagem e setor de manutenção) com estrutura 

operacional condizente com a prestação dos serviços. 

 

5.1.2.4.2 Equipamentos  

 

1. Promover a implantação de frotas de veículos e equipamentos para coleta que 

atendam as especificidades de cada tipo de resíduo – Domiciliares Secos; 

Domiciliares Indiferenciados; Domiciliares Úmidos; de Serviços de Saúde; 

RCC; Resíduos volumosos, eletroeletrônicos, etc.  

2. Promover sempre que possível a utilização de equipamentos com inovações 

tecnológicas. 

3. Adequação do sistema e dos equipamentos de coleta atuais.  

4. Promover e induzir soluções de coleta e transporte para grandes geradores 

licenciadas, considerando que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos o 

atendimento de grandes geradores não é responsabilidade do Poder Público, 

podendo o mesmo fazê-lo mediante cobrança por preço público.  

 

5.1.2.5 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Promover um Estudo de Caracterização dos Resíduos Domiciliares 

(Gravimetria e outros) gerados em Campina Grande a cada dois anos, no 

sentido de ter-se um banco de dados importante para as adequações futuras do 

Plano. 

2. Planejar a coleta de resíduos domiciliares de forma regular e com frequência de 

coleta adequada e compatibilizada com a coleta de resíduos recicláveis.  

3. Promover a identificação e cadastramento dos grandes geradores e dos volumes 

por eles gerados. 

4. Implantar sistema de auto declaração sobre os volumes dos médios e grandes 

geradores para efeito de fiscalização.  

5. Atuação dos conselhos municipais no acompanhamento da execução do 

PMGIRS – CG (COMDEMA, Saúde, das Cidades, etc.)  

6. Promover sistema de registro de todas as atividades e controle de cargas de 

resíduos mediante sistema georeferenciado, visando monitoramento contínuo e 

a construção de banco de dados confiável.  

 

5.1.2.6 Comunicação e divulgação 

 

1. Promover diálogo permanente com a sociedade Campinense, através de uma 

Política Municipal de Educação Ambiental envolvendo campanhas; 

publicações; eventos, concursos, exposições, festivais e exposições de vídeos e 

mídias entre outros. 

2. Estabelecer um conjunto de ações que promovam o tema Resíduos Sólidos nas 

escolas do município, nas SAB‟s, UCES e instituições de maneira geral e 
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especificamente tratar das responsabilidades que todos temos com relação aos 

resíduos sólidos que geramos, através da responsabilidade compartilhada.  

3. Criar campanhas de mídia sobre a segregação dos resíduos sólidos na fonte de 

forma continuada para que, ao longo do tempo, possam ser atingidas metas de 

separação total entre secos e úmidos nas diferentes fontes geradoras.  

4. Utilizar as redes sociais neste processo de divulgação e sensibilização dos 

moradores. 

5. Promover cursos adequados a realidade do tabalho realizado pelos catadores e 

catadoras como processos formativos para autogestão e organização dos 

empreendimentos. 

6. Promover a divulgação sobre a coleta seletiva em emissoras de rádios, jornais 

locais e regionais, emissoras de TV, rádios comunitárias, internet, etc. 

7. Promover a produção de cartilhas de esclarecimento sobre temas relacionados 

aos resíduos sólidos e sobre a educação ambiental.  

 

5.1.2.7 Metas e prazos adotados  

 

As metas a seguir são percentagens referentes ao Plano de Metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos:  
 

Tabela 21 - Redução de resíduos secos dispostos em aterros para a região nordeste do País e para o Brasil, 

com base na caracterização nacional realizada em 2013 (expressos em %): 

Metas  2015  2019  2023  2027  2031  

Brasil (%)   22  28 34  40 45 

Região Nordeste (%)  12  16  19  22  25  

 

META 1: Redução de 19% da massa disposta em aterro sanitário, entre 2015 e 2023. 

 5% em 2015.   

 7% de 2015 a 2016.   

 11% de 2016 a 2018.   

 15% de 2018 a 2020. 

 19% em 2023. 

Prazos: curto e médio prazo 

 

META 2: Redução dos RSD Indiferenciados gerados em instalações públicas, pela ampliação 

da segregação na fonte geradora até 2023. 

 5% em 2015.   

 15% de 2015 a 2016.   

 30% de 2016 a 2018.  

 40% de 2018 a 2020.  

 50% em 2023. 

Prazo: médio prazo 
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META 3: Redução do volume disposto em Aterro, de RSD Indiferenciados gerados em 

instalações públicas, até 2018. 

 5% em 2015.   

 15% de 2015 a 2016.   

 30% de 2016 a 2018.   

 40% de 2018 a 2020.  

 50% em 2023. 

 100% em 2031. 

Prazo: curto prazo 

 

META 4: 2015-2016:  atender a PNRS com a definição de um Sistema Municipal de 

Informações sobre Resíduos - SMIRS. 

 Até 2016. 

Prazo: curto prazo 
 

5.1.3 Planejar a operação e coleta dos resíduos de serviços de limpeza pública  

 

Serão focados dois aspectos para caracterizarem-se os resíduos de limpeza pública: os 

de varrição e os de limpeza corretiva em pontos de lixo. Destaca-se a importância dessa 

diretriz uma vez que por meio das oficinas verificou-se a pouca informação e insatisfação da 

população a respeito dos serviços de limpeza pública que são prestados, embora a população 

continue a descartar em terrenos vazios, demandando ações urgentes de educação ambiental. 

O primeiro aspecto, muito importante da manutenção da cidade, tem seu âmbito de 

ação nas áreas de maior circulação e aglomeração de pessoas. São os destinos mais 

procurados onde se concentram atividades comerciais, de serviços e de eventos, geralmente 
coincidentes com as áreas centrais. O resíduo gerado é caracterizado como indiferenciado 

(misturado) – composto por resíduos inertes, matéria orgânica e resíduos secos.  

No município de Campina Grande, existem setores em alguns bairros onde apresentam 

circuitos de varrição com suas frequências e horários de atendimento, com diferentes 

frequências de cobertura dependentes dos níveis de geração em cada localidade. Este 

planejamento faz parte do processo que está sendo implantado pela empresa terceirizada 

acompanhada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA).  

O segundo é a ação realizada pelo poder público municipal em locais de deposição 

irregular de resíduos sólidos, muitas vezes “viciados”, quando o responsável não é 

identificável ou individualizável.   

É sabido que o descarte de resíduos não pode ser feito em qualquer local, horário e 

com qualquer tipo de acondicionamento, mas estas são regras que nem sempre são cumpridas. 

Mesmo alguns grandes geradores muitas vezes as descumprem buscando gastos menores do 

que os com a disposição final ambientalmente adequada, descartando seus resíduos em ruas, 

canais, rios, praças etc., causando impactos ambientais, sociais e econômicos. 

 

Estratégias para a diretriz 3 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta: 
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Estratégia 1: Definir cronograma especial de varrição manual para áreas críticas (locais com 

probabilidade de acúmulo de águas pluviais, próximo aos canais existentes) vinculadas aos 

períodos com maiores precipitações das chuvas;  

 

Estratégia 2: Definir custo de varrição e preço público para grandes eventos;  

 

Estratégia 3: Implantar a triagem obrigatória de resíduos no próprio local e processo de 

Varrição, assim como promover o fluxo ordenado das frações dos diversos tipos de resíduos 

às áreas de destinação específicas;  

 

Estratégia 4: Implantar a triagem obrigatória de resíduos no próprio processo de limpeza 

corretiva (terrenos baldios), sempre que possível, e o fluxo ordenado dos materiais até as 

Áreas de Triagem e Transbordo e outras áreas de disposição;  

 

Estratégia 5: Fiscalizar a implantação dos serviços de limpeza pública; 

 

Estratégia 6: Monitorar os serviços de limpeza pública. 

 

5.1.4 Reduzir a quantidade de resíduos úmidos dispostos em aterro sanitário 

 

Os resíduos úmidos podem ser entendidos como os resíduos orgânicos produzidos nas 

residências, escolas, restaurantes, empresas e pela própria natureza, possuindo origem vegetal 

ou animal. Alguns exemplos são restos de alimentos (carnes, vegetais, frutos, cascas de ovos), 

madeira, ossos e sementes.  

Conforme a meta 4 do PNRS, a quantidade de resíduos úmidos dispostos em aterro 

sanitário deve ser reduzida, com base na caracterização nacional. De acordo com a ABRELPE 

2012, a participação da quantidade de matéria orgânica no total de RSU coletado no Brasil em 

2012, foi de 51,4%. Baseada nesta Diretriz seguem as demais estratégias para este fim. 

 

Estratégias para a diretriz 4 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a referida diretriz: 

 

 Incentivar e prover recursos municipais ou captados junto ao Governo Federal – GF e 

outras instituições, para viabilizar a prática de compostagem de resíduos orgânicos; 

 Estudar a viabilidade de sistema de captação e geração de energia no aterro sanitário, 
quando a viabilidade técnica for comprovada; 

 Fomentar e incentivar o uso de composto orgânico nas praças e jardins municipais e 
em projetos educativos, desde que o produto seja compatível com a Viabilidade 

ambiental. 

 

Estratégia 1: Implementar melhorias na segregação da parcela úmida dos RSU (domiciliares 

e comerciais, feiras livres, mercados municipais, grandes geradores e outros), de forma a 
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propiciar a obtenção de uma fração orgânica de melhor qualidade, otimizando o seu 

aproveitamento quer seja para utilização de composto para fins agrícolas e de jardinagem ou 

para fins de geração de energia.  

 

Estratégia 2: Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais 

provenientes de capinação e poda de árvores, integrando ao processo de compostagem, com 

vistas a melhoria do atual gerenciamento dos resíduos gerados e a consequente obtenção de 

um composto orgânico de alta qualidade, otimizando seu aproveitamento, quer seja para 

utilização de composto ou para fins de geração de energia.  

 

Estratégia 3: Disponibilizar recursos financeiros especificamente voltados para estudos e 

pesquisas que fundamentem a viabilidade ambiental, econômica e social da implantação de 

unidades de compostagem e biodigestão. 

 

Estratégia 4: Disponibilizar recursos especificamente voltados para a realização de estudos 

de viabilidade técnica, ambiental e econômica de unidades de biodigestão e sistema de 

captação de gases em aterros sanitários existentes ou novos empreendimentos nesta área.  

 

Estratégia 5: Disponibilizar recursos especificamente voltados para a implantação de 

sistemas de captação e geração de energia em aterros sanitários (novos e existentes) ou cobrar 

de concessionárias prestadoras de serviços quando for o caso.  

 

Estratégia 6: Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de 

capacitação dos gestores públicos, associações e/ou cooperativas de catadores(as), 

organizações da sociedade civil, comunidade em geral, produtores familiares e extensionistas 

rurais, sobre a importância da adequada segregação na fonte geradora e tratamento por 

compostagem domiciliar e as oportunidades de aproveitamento dos materiais dela 

decorrentes.  

 

Estratégia 7: Incentivar a compostagem domiciliar com assistência técnica especializada, 

propiciando o destino correto dos resíduos orgânicos.  

 

Estratégia 8: Incentivar e fiscalizar os grandes geradores tais como: supermercados, 

atacadistas, CEASAS, condomínios, órgãos governamentais, eventos e comerciantes para que 

sejam responsáveis em destinar áreas específicas nos seus estabelecimentos para a prática da 

compostagem, desenvolvendo logísticas que viabilizem tal utilização, tais como a agricultura 

urbana e a implantação de hortas escolares sem o uso de defensivos agrícolas. 

 

Estratégia 9: Promover ações de educação ambiental formal e não formal especificamente 

aplicadas a temática da compostagem, incentivando a prática correta de separação dos 

resíduos orgânicos e das diferentes modalidades de compostagem domiciliar, estimulo ao uso 

de minhocários e composteiras. 

 

Estratégia 10: Implementar melhorias na segregação e coleta seletiva de óleos e gorduras 

residuais (OGR) domiciliares, comerciais e industriais, com direcionamento para a coleta 

programada, para produção de orgânicos, de biodiesel de outros subprodutos, evitando 
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contaminação do meio ambiente e propiciando renda e inclusão social para as organizações de 

catadores(as) e pessoas de baixa renda.  

 

Estratégia 11: Assegurar recursos financeiros e técnicos para formação de diferentes atores 

sociais, visando a diminuição da geração de resíduos sólidos orgânicos, incentivo a prática da 

compostagem e geração de renda para as pessoas em vulnerabilidade social e econômica. 

 

5.1.5 Recuperar (remediar) ambientalmente o lixão do Mutirão e áreas degradadas e 

bolsões de descarte 

 

Observando-se a destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu aberto (lixões) 

constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros (PNSB 

2008). Segundo a pesquisa ABRELPE (2012), diariamente no Nordeste 31,6% dos RSU são 

dispostos em lixões, enquanto que na Paraíba esse percentual é 32,2%. 

Conforme a Lei n° 12.305/2010, a identificação dos passivos ambientais relacionados 

aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras deve 

estar incorporada ao PMGIRS. Em conformidade com os objetivos do PNRS, que prevê o 

encerramento e a recuperação ambiental de áreas degradadas por lixões até 02 de agosto de 

2014, esta diretriz busca atender ao item XVIII da PNRS. 

Ainda segundo o PNRS, a recuperação deve compreender a avaliação das suas 

condições ambientais (estabilidade, contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas, 

migração de gases para áreas externas à massa de resíduos, etc.) 

 

Estratégias para a diretriz 5 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz supracitada: 

 

 Elaborar projeto de recuperação ambiental e aportar recursos, visando a remediação do 

lixão do Mutirão. 

 Aporte de recursos do Orçamento Geral da União - OGU e linhas de financiamento em 
condições diferenciadas, e as respectivas contrapartidas dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, (depende do arranjo formado) visando a elaboração de projetos 

específicos e a implantação das medidas voltadas à reabilitação das áreas (referência: 

Resolução Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 420/09) do lixão do 

mutirão. 

 Estabelecimento de programa de monitoramento a ser realizado do processo de 
recuperação ambiental (reabilitação da área), em curso, da área do lixão. 

 Elaboração de material técnico e realização de ações de capacitação gerencial e 
técnica, com parcerias interinstitucionais (público, privado), dos gestores envolvidos 

com o tema, levando em consideração as especificidades das comunidades locais. 

 Realização de estudos de viabilidade técnica e econômica visando, quando possível, a 

captação de gases para geração de energia no processo de recuperação ambiental do 

lixão. 
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 Priorizar a disposição dos resíduos no município de Campina Grande em aterro 
sanitário público municipal. 

 Realização de monitoramento ambiental por instituição idônea pública ou privada. 

 

5.1.6 Atendimento a 100% da população urbana e rural do município e distritos, com 

coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares, priorizando a coleta seletiva e 

destinação dos recicláveis para os catadores(as) de materiais recicláveis e 

reutilizáveis 

 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares – RSD compreende o recolhimento regular 

de resíduos sólidos oriundos de residências, pequenos estabelecimentos comerciais e resíduos 

oriundos da limpeza de vias e logradouros públicos, com a utilização de veículos e 

equipamentos adequados a este fim.  

Dentre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacam-se a 

regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Sendo assim, esta diretriz 

proposta está em consonância com o que estabelece a Lei n° 12.305/2010 no sentido de 

garantir maior proteção à saúde pública e qualidade ambiental aos moradores do município de 

Campina Grande através da universalização da coleta de RSD. 

 

Estratégias para a diretriz 6 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta: 

 

 Implantar a coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD na fonte geradora em 

todos os domicílios na zona urbana, nos distritos de Galante, São José da Mata,  

Catolé do Boa Vista e demais comunidades rurais que apresentem condições 

operacionais com frequência adequada e coleta regular. 

 Fiscalizar a implantação da coleta de resíduos domiciliares, na fonte geradora. 

 Monitorar os serviços de coleta domiciliar. 

 

Estratégia 1:  Implantar os roteiros de coletas constantes do Processo Licitatório n
0
 

2.14.001/2013 – Planejar a implantação dos roteiros otimizados de coleta de resíduos 

domiciliares que foram aprovados e adotados pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente – SESUMA para o município. 

  

Estratégia 2: Implantar programa de fiscalização para a execução dos serviços de coleta 

de RSD – Desenvolver e implantar um amplo programa de fiscalização para as coletas de 

resíduos domésticos e públicos, de forma a se obter uma boa qualidade na prestação dos 

serviços.  

 

Estratégia 3: Estabelecer programas de controle social com informações a população sobre a 

quantidade de resíduos coletados, rejeitos aterrados, de coletas seletivas e coletas especiais, de 

forma a mostrar a transparência em sua gestão. 
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Estratégia 4: Contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental como 

medida para reduzir a geração de RS junto à Secretaria de Educação e Instituições de Ensino 

Superior. 

 

5.1.7 Implantação de aterro sanitário como forma de disposição final ambientalmente 

adequada  

 

A Lei n° 12.305/2010 define disposição final ambientalmente adequada como a 

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. A referida resolução destaca ainda que a existência do PMGIRS não 

exime o município do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas 

e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos pelo órgão competente. 

Atualmente, os resíduos sólidos urbanos coletados no município de Campina Grande 

tem como destinação final o aterro localizado em Puxinanã. Sendo assim, esta diretriz aponta 

para a necessidade de implantação de aterro sanitário como método de disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos no município, de forma a não causar danos à saúde 

pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais, utilizando-se dos princípios e 

técnicas de engenharia. 

 

Estratégias para a diretriz 7 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a referida diretriz: 

 

Estratégia 1: Acompanhamento da operação do aterro sanitário, através do monitoramento 

ambiental, composto por monitoramento geotécnico, de líquidos, de gases e operacional. 

 

Estratégia 2: Possibilidade de o aterro funcionar como centro de tratamento de resíduos, com 

disposição final integrada. 

 

Estratégia 3: Possibilidade de o aterro trabalhar com os resíduos da região metropolitana de 

Campina Grande e/ou provenientes de consórcios públicos. 

 

Estratégia 4: Possibilidade de recuperação energética e exploração econômica dos gases 

gerados. 

 

Estratégia 5: Possibilidade do CTR integrar áreas para disposição final de resíduos da 

construção civil e demolição, podas, resíduos de serviços de saúde e resíduos industriais. 

 

Estratégia 6: O monitoramento ambiental deverá ser realizado por instituição idônea pública 

ou privada. 
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5.1.8 Planejar e implantar programa de coleta seletiva de resíduos secos, com 

separação na fonte geradora, destinando os passíveis de reciclagem e reutilização 

às cooperativas e associações de catadores(as) de materiais recicláveis existentes 

no município 

 

As informações oficiais sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos levantadas pelo 

IBGE e divulgadas através da Pesquisa Nacional sobre Saneamento Básico (2008) desde 

1989, apontam que o número de programas de coleta seletiva no país vem crescendo até a 

última edição da pesquisa, publicada em 2008. O IBGE identificou que, em 1989 haviam 58 

programas de coleta seletiva no país, número que aumentou para 451, em 2000 chegando aos 

atuais 994 programas espalhados pelo país. Apesar do grande avanço na implementação da 

coleta seletiva nos municípios brasileiros, esse avanço ocorreu mais nos municípios da Região 

Sul e Sudeste. Segundo a pesquisa ABRELPE (2012), por exemplo, apenas 37,8% dos 

municípios do Nordeste possuem iniciativas de coleta seletiva. 

Diante desse cenário, esta diretriz toma como base a Lei n° 12.305/2010 que tem como 

um de seus instrumentos a coleta seletiva e que estabelece a prioridade no acesso aos recursos 

da União pelos municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores(as) de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, visando dessa forma também a 

adequada destinação da parcela seca dos RSU. 

Conforme a caracterização gravimétrica realizada e mostrada no Diagnóstico, em 

Campina Grande, os Resíduos Sólidos Domiciliares Secos representam 39,26% na geração de 

resíduos domiciliares coletados. O diagnóstico indica um percentual de 39,26% do total que é 

menor que o percentual de resíduos úmidos, e que está dentro da média nacional conforme 

estudo de 2012 da PNRS. Com este percentual a quantidade de resíduos secos geradas em 

Campina Grande é de 32.476,10 toneladas por ano.  

A quantidade de resíduos secos que são recuperados pelas cooperativas e associação 

de catadores(as) devidamente instituídas é de 1,4 t/dia que somadas a quantidade estimada 

recuperada pelos 350 catadores(as) de rua que é de 52,5 t/dia totalizam 53,9 toneladas por dia, 

que representam um índice de recuperação de resíduos secos de 59 %. 

Além do grande percentual de geração eles representam um segmento de resíduos que 

podem ser muito valorizados e que atualmente movimenta uma enorme e variada cadeia 

produtiva baseada na reciclagem. Para tanto se faz necessário se estabelecer políticas 

apropriadas e atender ao que preceitua a PNRS. 

A Política Nacional em seu artigo 36, inciso 1°, diz que os municípios deverão fazer a 

inclusão de catadores(as) organizados em associações e cooperativas para a operação de 

coleta seletiva e também para triagem e destinação.   

Considerando a estimativa de cerca de 18% do potencial de material reciclados no 

município, o que nos aponta para quase 500 t/mês de secos, com base nas médias nacionais, 

geradas no município de Campina Grande. Neste sentido será possível trabalhar com soluções 

de separação e segregação na fonte mediante a coleta seletiva porta a porta e encaminhar a 

unidades de triagem manuais onde os catadores(as) realizam os processos de separação, 

valorização e encaminham a comercialização priorizando as vendas coletivas. Outra solução 

seria a separação previa na fonte geradora e encaminhamento para unidades mecânicas de 

separação dos resíduos e com o mesmo processo de valoração e comercialização.  
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Espelhando as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma ação 

estratégica será adotar incentivos à implantação de polos de reciclagem, constituindo polo de 

indústrias recicladoras, que otimizam todo o processo econômico das vendas/negócios dos 

reciclados recuperados local ou regionalmente.  

Em geral, o processo de segregação e triagem dos resíduos sólidos urbanos sucede as 

operações de coleta e transporte. A adoção de coleta diferenciada é fator determinante para a 

especificação do tipo de triagem a ser empregada.  

Na existência de coleta diferenciada, os resíduos são encaminhados às unidades de 

triagem ou às unidades de triagem e compostagem (UTC). Numa evolução tecnológica, os 

sistemas “Waste to Energy” envolvem a coleta indiferenciada dos resíduos, os quais são 

transportados e tratados em unidades de Tratamento Mecânico-Biológico (TMB). (FADE-

BNDES, 2012) 

O projeto de um centro de triagem deve se adequar a diversas características, tais 

como: o local onde será construído; os costumes locais de embalagem/comercialização dos 

produtos triados (fardos, roll-on roll-off, etc); os produtos que são comercializados localmente 

e que não têm que ser transportados a longa distância; a forma e frequência em que são 

retirados pelos compradores, o que influencia no projeto das docas de carga e nos espaços 

para armazenagem; o turno de trabalho suportado pelos catadores(as); e, mais que tudo, sua 

produtividade em função da qualidade do material que chega ao centro, proveniente da coleta 

seletiva.  

Nos processos convencionais, a triagem de RSU é realizada de forma mecanizada ou 

manual. As unidades de triagem manual são adotadas em municípios onde a geração dos 

resíduos é pequena, entre 05 e 15 t/dia, resultando em baixos índices de produtividade e 

recuperação de materiais. No processo manual, o sistema utiliza silos e mesas para 

processamento manual. Os custos desse tipo de unidade em geral são baixos e as unidades 

possuem uma capacidade maior de armazenamento pré-triagem do que as unidades 

mecanizadas. 

Normalmente as unidades de triagens mecanizadas são implantadas dentro de um 

galpão com infraestrutura e cobertura adequada, onde estão localizadas as esteiras de 

separação mecanizadas movidas por motores elétricos a velocidades programadas que são 

comandadas por um painel de controle liga/desliga.  

A utilização de sistemas mecanizados é recomendada, portanto, para unidades com 

capacidade de tratamento superior a vinte e cinco (25) toneladas diárias. Municípios de médio 

a grande porte podem receber sistemas mais complexos com o uso de moegas, separadores 

magnéticos e aquisição de veículos de grande porte. Quanto maior a capacidade instalada e 

processada mais custoso se torna o processo de operação da mesma, o que deve ser levado em 

conta a escolha do tipo de unidade utilizada. 

As unidades de triagem participam da cadeia produtiva da reciclagem de resíduos 

como uma etapa intermediária entre a coleta seletiva e a reciclagem propriamente dita, 

fornecendo às indústrias recicladoras um resíduo segregado, limpo e beneficiado, aumentando 

a eficiência dos processos. Deste modo, a adoção de unidades de triagem pelos municípios 

contribui diretamente para a melhoria do saneamento básico e indiretamente a partir da 

redução do consumo de matéria-prima e da poluição ambiental na produção do material 

secundário. 

Apesar das enumeradas vantagens decorrentes da instalação de unidades de triagem, 

os gastos decorrentes da implantação, operação e manutenção ainda são superiores às receitas 
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auferidas com a venda do material beneficiado. Este tratamento requer ainda, um modelo de 

gestão que esteja atento às necessidades de mercado, ao avanço das tecnologias de 

aproveitamento de novos materiais e à complexidade dos diferentes trabalhadores, 

intermediários e setores da indústria envolvidos.  

Nos processos de implantação de coleta seletiva porta a porta tem sido utilizados no 

Brasil em várias localidades, a exemplo de Londrina, São Paulo, Belo Horizonte instalações 

de unidades de reciclagem com separação manual por parte dos catadores(as), já que os 

resíduos reciclados vem com separação da fonte geradora. Em alguns municípios esta 

operação também se dá com sistemas mecânicos, o que onera todo o sistema de custos. 

 

Estratégias para a diretriz 8 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta: 

 

As metas relacionadas com a parcela dos Resíduos Sólidos Urbanos Secos implicam 

em ações visando a coleta seletiva nos municípios e adequada destinação da parcela seca dos 

RSU, conforme previsto na Lei n° 12.305/2010 que estabeleceu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e seu respectivo Decreto regulamentador (Decreto no. 7.404/2010).  

Importante também a implementação da Logística Reversa, principalmente de 

embalagens em geral. Neste tocante é de vital importância a atuação dos catadores(as) de 

materiais reutilizáveis e recicláveis no que se refere à coleta seletiva e à Logística Reversa de 

Embalagens, bem como a triagem do material, eficiente e otimizada e sua adequação aos 

padrões estabelecidos para fins de aproveitamento em unidades recicladoras e no manejo e 

gestão da totalidade dos resíduos sólidos. Tais ações permitem que ocorra uma redução da 

quantidade de resíduos, ainda passíveis de aproveitamento, a serem dispostos em aterros 

sanitários.  

 

 Fomentar e promover a inclusão social de catadores(as) de materiais recicláveis no 
município. 

 Redução de quantidade de resíduos secos, a serem dispostos no aterro sanitário, 
conforme metas da PNRS e as metas adotadas pelo PMGIRS – CG. 

 Incentivo e fomento a prática da coleta seletiva de resíduos secos. 

 Aporte de recursos financeiros municipais e captados junto ao GF e Instituições 
parceiras para implantação de programas de coletas seletivas. 

 Projeto de coleta seletiva para os munícipes, grandes geradores (condominiais) e 
parceiros (indústrias, shoppings centers, etc.). 

 Integrar, valorizar e dar suporte aos catadores(as) de materiais recicláveis através de 

suas cooperativas e/ou associações de catadores(as). 

 Elaborar e implantar programa de Educação Ambiental referentes a coleta seletiva de 
recicláveis secos no município. 

 

5.1.8.1 Diretrizes específicas para os resíduos secos 

 
1. Promover a  universalização da coleta dos resíduos domiciliares secos, ou seja, 

implantar a coleta em todos os setores de atividade e em todo território municipal, 
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envolvendo uma coleta seletiva em todos os bairros com a participação dos pequenos 

e grandes geradores; a implantação da logística reversa no município com postos de 

recepção dos diferentes materiais nos respectivos revendedores, além da implantação 

de Ecopontos e Pontos  de Entrega Voluntária – PEV – para recepcionar pequenos 

geradores.  

2. Reduzir o volume de RSD Secos que serão encaminhados ao aterro.  

3. Planejar e implantar o programa de Coleta Seletiva no que se refere à fração dos 

Resíduos Domiciliares Secos e dos resíduos Úmidos de acordo com o planejamento do 

Programa de coleta seletiva municipal.  

4. Implantar Ecopontos que são redes de áreas de recebimento de materiais recicláveis, 

de pequenos geradores de RCC. 

A Figura 6 mostra o layout de um Ecoponto. 

 

 

Figura 6 - Layout básico de um Ecoponto 

Fonte: Elaboração I&T 

5. Estabelecer parcerias para a implantação de Pontos de Entrega Voluntária – PEV, 

junto a Supermercados, Shoppings Centers, Concessionárias de serviços públicos, etc; 

através de uma rede monitorada com os operadores responsáveis pela gestão dos RSU. 

6. Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção e aprová-lo 

no legislativo. 

7. Valorizar, aperfeiçoar e fortalecer as políticas existentes, mediante o planejamento das 

coletas com circuitos de coleta porta a porta; circuitos de coleta em próprios públicos; 

circuitos de coleta nos Ecopontos e a implantação de Pontos de Entrega Voluntária – 

PEV).  

8. Promover uma fiscalização integrada.  

9. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica. 

10. Desenvolver programa com redes de recebimento por bacia de captação, apoiado nos 

Ecopontos, integrando os PEV‟s e a coleta Seletiva de Secos, de forma a otimizar toda 

a logística de transporte e destinação dos resíduos de forma eficiente.  
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11. Promover um diagnóstico dos carroceiros existentes no município com cadastro inicial 

e proporcionar treinamentos e capacitação dos mesmos quanto ao transporte dos RCC 

e Volumosos. 

12. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e de receptores de RSD Secos.  

13. Incentivar iniciativas de economia solidária para o processamento de resíduos secos.  

 

5.1.8.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)  

 

Todas as estratégias utilizadas aqui para cada tipo de resíduos são instrumentos de 

gestão importantes para que o município possa ter uma melhor gestão e um gerenciamento 

adequado e eficaz dos resíduos.  

 

5.1.8.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 
1. Promover a regulamentação legal para os RCC e normatizar os transportadores de 

RCC no território municipal. 

2. Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos 

Sólidos. 

3. Elaborar e promover termos de compromisso com parceiros públicos estaduais e 

federais que atuem no território municipal. 

 

5.1.8.4 Infraestrutura operacional 

 

5.1.8.4.1 Instalações  

1. Qualificar rede de áreas na cidade para recepção, triagem e processamento dos RCC e 

volumosos. 

2. Viabilizar a instalação dos Ecopontos, unidades para recepção de materiais recicláveis, 

implementando uma gestão eficiente dessas instalações. 

3. Promover e Incentivar a instalação de PEV‟s com a criação de espaços adequados para 

recepção de material reciclável com parceiros locais.  

4. Promover e implantar a coleta seletiva em órgãos públicos do município, e incentivar a 

instalação em órgão Estaduais e Federais. 

5. Implantar Pontos de Entrega Voluntária – PEV em próprios municipais que 

disponham de operadores capacitados e de espaços adequados. 

  

5.1.8.4.2 Equipamentos  

 

1. Adotar equipamentos e recipientes adequados definidos no Programa de Coleta 

Seletiva municipal, visando a separação dos resíduos na fonte geradora. 

2. Disponibilizar equipamentos e recipientes compatíveis com a realidade local, quanto 

ao manejo destes resíduos (em termos de volume) com a recepção de material 

reciclável em órgãos públicos municipais. 

3. Promover a diversificação de tipos de veículos conforme o tipo de coleta ou de 

resíduos com veículos/equipamentos que sejam apropriados para cada coleta ou 

resíduo utilizando-se sempre que possível inovações tecnológicas para este fim.  
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4. Promover a utilização de caminhões adequados para a coleta seletiva, com caminhão 

tipo gaiolas para estas coletas, com preservação dos reciclados e para segurança 

operacional do sistema. 

5. Investimento em novas tecnologias quando possível. 

 
5.1.8.5  Monitoramento e controle (fiscalização)  

 
1. Desenvolver um sistema de informações sobre a gestão de resíduos sólidos municipais 

com informações sistematizadas e agrupadas por área de interesse (gestão, 

operacional, indicadores, controle social) em forma de banco de dados, para que se 

possa desenvolver diagnósticos precisos da situação dos resíduos ao longo do 

horizonte temporal do plano.   

2. Criação de Sistema de Informações com banco de dados e cadastro das empresas 

prestadoras de serviços de limpeza urbana no município. 

3. Desenvolver anualmente sistema de apropriação de custos do sistema de limpeza 

urbana, com enfoques nas coletas, tratamentos e disposição final adequada dos 

rejeitos. 

4. Desenvolver e Implementar plano de gerenciamento para o programa. 

5. Promover a fiscalização integrada do sistema mediante equipamentos que se utilizem 

de georreferenciamento. 

 

5.1.8.6 Comunicação e divulgação 

 
1. Envolver os meios de comunicação na democratização das informações sobre as 

diretrizes e responsabilidades da política pública de resíduos sólidos e o papel do 

cidadão no processo de adesão, implantação e participação efetiva na Programa.  

2. Divulgar mediante diversas formas de comunicação o Programa de coleta seletiva 

municipal, de forma a promover mudanças nos hábitos de separação no cidadão 

Campinense.  

3. Agendar mediante cronograma anual permanente encontros e seminários visando a 

formação de multiplicadores (as) e assim criar agentes de monitoramento e controle da 

eficácia nos órgãos e próprios públicos.  

4. Promover campanhas de Educação ambiental de forma permanente envolvendo as 

escolas, órgãos municipais e a sociedade civil organizada. 

 

5.1.8.7 Metas e prazos  

 

As metas aqui adotadas foram embasadas no plano de metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos.   

Neste sentido, adotou-se as porcentagens referentes ao Plano de Metas do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, que para a região Nordeste do Brasil encontra-se na Tabela 22: 
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Tabela 22 - Redução de resíduos secos dispostos em aterros para a região nordeste do Brasil, com base na 

caracterização nacional de 2013 (expressos em %) 

Metas    2015  2019  2023  2027  2031  

Brasil (%)   22  28 34 40 45 

Região Nordeste (%)  12 16 19 22 25 

 

O percentual adotado no PNRS estabelece valores sobre a média de todas as cinco (5)  

regiões do Brasil e o percentual adotado para a Região Nordeste representa a redução ao 

longo dos 20 anos (temporalidade do Plano) propostas para a Região.  

 

META 1: Realizar estudos acerca da viabilidade técnica e financeira de se utilizar unidade de 

segregação automatizada para os resíduos domiciliares secos como instrumento para 

cumprimento das metas de redução de resíduos secos dispostos em aterro – 2019. 

 

Prazo: Médio prazo. 
 

5.1.9 Planejar e implantar programa de coleta seletiva de resíduos úmidos para tratá-

los através do processo da compostagem e, assim, transformá-los em composto 

orgânico e fertilizantes orgânicos 

 

Conforme mostrado no Diagnóstico, no Brasil a geração de resíduos úmidos ocorrem 

nos domicílios em maior quantidade que os resíduos secos e em campina Grande também não 

é diferente. Considerando a taxa de 42,77 % o percentual de úmidos presentes nos RSD em 

Campina Grande, obtêm-se um valor de 35.379,60 toneladas de resíduos úmidos coletadas 

anualmente. Atualmente não existe no município nenhum programa de redução de resíduos 

úmidos ou tecnologias de tratamento biológico de resíduos. 

Segundo a Lei 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador, a inclusão na coleta 

seletiva dos resíduos úmidos será fator decisivo para o cumprimento das diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos na redução das porcentagens destinadas ao aterro sanitário.    

Segundo estudo recente da Pesquisa BNDES-FADE, o manejo adequado dos resíduos 

tem início pela coleta diferenciada ou coleta(s) seletiva(s), que deverá acontecer na medida 

em que a coleta seletiva porta a porta for estruturada com apoio nos PEV‟s e da rede de 

Ecopontos, passando a ser operacionalizada de forma integrada, desde que sejam 

consideradas as especificidades de coleta, do processamento e destinação de cada tipo de 

resíduo.  

Segregar os resíduos úmidos livres dos secos, orientando todos os geradores sobre a 

importância desses procedimentos, além de introduzir a educação alimentar e nutricional com 

aproveitamento integral dos alimentos e combate ao desperdício devem fazer parte do mesmo 

processo.   

De acordo com a constituição brasileira, cabe aos municípios legislar sobre assunto de 

interesse local, o que é o caso da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Em um país com 

predominância de municípios de pequeno porte, em geral com condições econômicas 

deficitárias e pouca capacitação técnica, observa-se a maciça presença de entidades da 
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administração direta na gestão dos resíduos sólidos urbanos, em 61,2% dos municípios, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (IBGE, 2010).  

Cerca de 10,33 % dos resíduos gerados no país não é regularmente coletada, 

permanecendo junto às habitações, principalmente nas áreas de difícil acesso e de baixa renda 

ou sendo vazada em logradouros públicos, terrenos baldios, encostas e cursos d'água 

(ABRELPE, 2011). Entretanto, a coleta do lixo é o segmento que mais se desenvolveu dentro 

do sistema de limpeza urbana e o que apresenta maior abrangência de atendimento junto à 

população, ao mesmo tempo em que é a atividade do sistema que demanda maior percentual 

de recursos por parte da municipalidade. Esse fato se deve à pressão exercida pela população 

e pelo comércio para que se execute a coleta com regularidade, evitando-se assim o incômodo 

da convivência com o lixo nas ruas.       

A gestão de resíduos sólidos passou por grandes mudanças nos últimos 12 anos 

(KINNAMAM e FULLERTON, 1999). O termo “resíduos sólidos” foi criado no intuito de 

substituir o termo lixo. Essa não foi apenas uma mudança de nomenclatura. O lixo antes era 

visto apenas como subproduto do sistema produtivo, mas passou a ser visto como causador de 

degradação ambiental. Com a evolução e o estudo do problema, os resíduos sólidos passaram 

a ser vistos, ao contrário do lixo, como possuidores de valor econômico por possibilitar o 

reaproveitamento no processo produtivo (DEMAJOROVIC, 1995). 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um tipo de resíduo de grande heterogeneidade 

em sua composição gravimétrica e portanto difícil de gerenciar.  

Os RSU são classificados como um resíduo não-perigoso e não inerte, ou seja, um 

resíduo Classe II-A conforme a Norma Brasileira NBR 10.004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que trata sobre a classificação dos resíduos sólidos.  

O envio destes resíduos para reciclagem e para pré-tratamentos como o tratamento 

mecânico biológico, para digestão anaeróbia, para a incineração e por fim para os aterros 

sanitários, são as práticas mais comuns no mundo para o tratamento e a destinação final dos 

RSU. Mesmo considerando os possíveis pré-tratamento deste resíduo, seja da fração orgânica, 

como da fração reciclável, sempre haverá uma parte remanescente desses pré-tratamentos 

que precisará ser destinada a um aterro sanitário, ou que poderá ser aproveitada como 

matéria-prima em algum processo de fabricação de novos produtos. 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil apresenta alguns avanços com relação 

a disposição final adequada dos resíduos, apoiados nas políticas nacionais para a gestão dos 

resíduos sólidos, de saneamento básico e para o enfrentamento das mudanças climáticas, no 

entanto mesmo esta disposição final ocorrendo em aterros sanitários licenciados não é mais 

suficiente para o atendimento dessas leis de forma integrada.  

No Brasil os índices de recuperação dos resíduos secos (plásticos, papel, metal, vidro e 

outros) terão que avançar e para os resíduos úmidos (restos de alimentos, resíduos de podas, 

praças e jardins), pode ter-se a opção da compostagem simples (anaeróbia) ou acelerada 

(aeróbia) e a biodigestão anaeróbia em uma variedade de arranjos tecnológicos existentes na 

atualidade. Existem também outras tecnologias de tratamento térmico como a incineração, 

gaseificação, pirólise, gaseificação e em plasma, que precisam de estudos de viabilidade 

técnica, econômica e socioambiental para sua implantação. O Artigo 6, Inciso VII da PNRS 

aponta para a responsabilidade compartilhada por todo o ciclo de vida dos materiais, 

implementação da logística reversa para uma série de produtos, incluindo embalagens e o 

respeito à ordem de prioridade dos processos de não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final. 
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A exigência da viabilidade econômico-financeira dos processos de implantação de 

tecnologias de tratamento de resíduos também é fundamental na Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB), já que envolve prestação de serviço público, que é tema afim 

também abordado na PNRS.  

  

5.1.9.1 Diretrizes   

 
1. Desenvolver programa de coleta seletiva de RSD Úmidos em ambientes com que 

apresentem uma geração homogênea, tais como feiras livres, mercados, sacolões, 

restaurantes e indústrias, promovendo seu tratamento adequado. 

2. Reduzir o volume de RSD Úmidos em aterro. 

3. Promover estudo sobre a viabilidade técnica e econômica e socioambiental de se 

implantar coleta mecanizada dos resíduos sólidos úmidos. 

4. Promover estudo sobre a viabilidade técnica e econômica e socioambiental, quando a 

quantidade gerada atingir a escala econômica de se implantar tecnologias de 

tratamento biológico para os resíduos sólidos úmidos. 

5. Avaliar técnicas e processos de tratamento biológico em Unidade(s) de Tratamento de 

Resíduos úmidos buscando uma redução consistente do volume de resíduos úmidos 

além da produção de composto orgânico. 

6. Estabelecer regras e procedimentos para as atividades de geradores, transportadores e 

receptores de RSD Úmidos. 

7. Estabelecer regras e procedimentos de segregação nas feiras livres, mercados e bairros 

onde se implante a coleta diferenciada de RSD Úmidos. 

8. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica. 

9. Incentivar as instituições de ensino e pesquisas a realizar estudos sobre os temas 

reaproveitamento e tratamento de resíduos úmidos. 

10. Revisão do método de cobrança pelo manejo dos RSD e resíduos assemelhados. 

11. Incentivar a compostagem domiciliar. 

 

5.1.9.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)  

 

5.1.9.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

1. Desenvolver e implantar legislação municipal que adote procedimentos de segregação, 

coleta, processamento e destinação final adequada dos rejeitos. 

2. Implementar dispositivo legal disciplinador municipal dos procedimentos de 

segregação obrigatórios na Coleta Seletiva de RSD Secos e RSD Úmidos assim como 

nas feiras livres, mercados e sacolões. 

3. Divulgar informações econômicas para os cidadãos: custos da gestão dos resíduos e a 

conta paga por todos, visando esclarecer sobre a recuperação do custo público 

considerando a distinção do volume gerado por pequenos e grandes geradores. 

4. Estabelecer a obrigatoriedade da correta segregação dos resíduos úmidos e secos nas 

unidades geradoras. 
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5.1.9.4 Infraestrutura Operacional 

 

5.1.9.5 Instalações  

 
1. Incluir no Código de Obras e Edificações (Lei 5.410/2013) a determinação para 

estabelecimento de espaços físicos específicos para resíduos sólidos (úmidos e secos); 

além de regras para polos geradores (locais de grande geração) de resíduos sólidos 

como condomínios residenciais, comerciais e mistos.   

2. Mapeamento de áreas com potencial para o manejo dos resíduos sólidos.  

3. Incentivar os geradores em geral (privados e públicos), na busca de soluções técnicas 

em grande escala para redução de volume, recuperação energética e produção de 

composto.   

4. Promover a implantação de Unidade(s) de Tratamento de Resíduos para 

processamento de RSD Úmidos e incentivando iniciativas privadas, com soluções 

locais e/ou regionais, visando localizar estrategicamente os espaços segundo a 

demanda. 

5. Elaborar termo de referência para exigir em projetos de edifícios públicos (escolas, 

hospitais, restaurantes populares, UBS) a incorporação de espaços destinados ao 

manejo de resíduos secos e úmidos. 

6. Elaborar termo de referência para exigir em projetos de edifícios privados (Shoppings 

centers, condomínios, edifícios, etc) a incorporação de espaços destinados ao manejo 

de resíduos secos e úmidos.  

         

5.1.9.6  Equipamentos  

 

1. Promover e implantar uma estrutura de coleta, de transporte, de transbordo e 

destinação final de resíduos adequada e que o município possa suportar. 

2. Adotar equipamentos e recipientes adequados e padronizados para todos os órgãos da 

administração pública municipal, visando unificar e universalizar os procedimentos e 

a segregação na fonte geradora. 

3. Estudar o uso de contêineres, para resíduos secos e úmidos em novos 

empreendimentos imobiliários e em condomínios já habitados. 

 

5.1.9.7 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Implantação de cadastro de geradores e operadores de resíduos. 

2. Divulgação de seus processos e suas metas para redução dos volumes gerados, 

referenciado no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos – SMIRS – CG. 

3. Estabelecer ações de monitoramento nos órgãos com grande geração de resíduos como 

os da saúde e os da educação e em refeitórios públicos.  

4. Modernização da fiscalização das ações de manejo e disposição final efetivada pelos 

geradores, transportadores e receptores de RSD Úmidos.  

5. Atuação dos conselhos municipais no debate e acompanhamento da execução do 

PMGIRS-CG.  
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5.1.9.8 Comunicação e divulgação 

 
1. Estabelecer mecanismos de comunicação que divulguem e esclareçam a forma correta 

de segregação dos resíduos sólidos úmidos em consonância com a Política de 

Educação Ambiental do Município.  

2. Divulgar as novas diretrizes da PNRS e da Política Municipal nas contas de água, de 

energia, IPTU, ISS, entre outras.   

3. Dar atenção especial aos resíduos de feiras livres, especialmente aqueles oriundos de 

barracas de crustáceos e peixes. 

4. Promover agenda permanente de encontros e seminários visando a formação de 

multiplicadores.  

5. Promover a cultura de combate ao desperdício de alimentos, assim como de atividades 

inerentes aos resíduos sólidos.  

 

5.1.9.9 Metas e prazos  

 
As metas aqui adotadas foram embasadas no plano de metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos.   

Neste sentido, adotou-se as porcentagens referentes ao Plano de Metas do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, que para a região Nordeste do Brasil encontra-se na Tabela 23: 
 

Tabela 23 - Redução de resíduos úmidos dispostos em aterros para a região nordeste do Brasil, com base 

na caracterização nacional de 2013 PNRS (expressos em %). 

  Metas  2015  2019  2023  2027  2031  

Brasil  19  28 38 46 53 

Região Nordeste  15  20 30 40 50 

 

O Percentual adotado no PNRS estabelece valores sobre a média de todas as cinco 

(05) regiões do Brasil e o percentual adotado para a Região Nordeste representa a redução ao 

longo dos vinte (20) anos (temporalidade do Plano) propostas para a Região.  

 

META 1: Redução de 30% dos resíduos úmidos encaminhados para aterro até 2023. 

 5% em 2016.   

 15% de 2017 a 2018.   

 20% de 2019 a 2020.   

 25% de 2021 a 2022.  

 30% em 2023. 

Prazo: Curto prazo. 

 

META 2: Até 24 meses após a regulamentação do PMGIRS – CG definir revisão da 

cobrança hoje praticada, considerando o volume de massa gerado e assim distinguir entre 

pequenos e grandes geradores. 

Prazo: Curto prazo. 
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META 3: Ampliação da Coleta Diferenciada de RSD Úmidos, iniciando nos geradores 

homogêneos, nas áreas comerciais e pelos bairros de maior densidade demográfica (onde há 

maior geração) e, gradativamente para os de menor densidade ao longo do tempo; 

Início: em 2023 

Prazo: Médio prazo. 
 

5.1.10 Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros sanitários 

 

De acordo, com A PNRS, o conceito dos 3 R‟s é um eixo orientador de uma das 

práticas mais necessárias ao equacionamento da questão dos Resíduos Sólidos e ao sucesso do 

PNRS e demais planos, projetos e ações decorrentes, principalmente àqueles ligados à 

minimização da quantidade de resíduos a serem dispostos e à viabilização de soluções 

ambientais, econômicas e sociais adequadas. A disseminação de uma Política de Minimização 

de Resíduos e de valorização dos 3 R‟s, é um conceito presente na Agenda 21 e claramente no 

Art.19 Inciso X da PNRS que coloca a importância de, nesta ordem de prioridades, de:  

 

 Reduzir a Geração de Resíduos – em consonância com a percepção de que resíduos 
e, principalmente, resíduos em excesso significam ineficiência de processo, caso típico 

da atual sociedade de consumo. Este conceito envolve não só mudanças 

comportamentais, mas também novos posicionamentos do setor empresarial como o 

investimento em projetos de ecodesign e ecoeficiencia, entre outros.  

 

 Reutilizar – aumentando a vida útil dos materiais e produtos e o combate à 
obsolescência programada, entre outras ações de médio e grande alcance. É importante 

ampliar a relevância do conceito, muitas vezes confundido e limitado à implantação de 

pequenas ações de reutilização de materiais que resultam em objetos ou produtos de 

baixo valor agregado, descartáveis e /ou sem real valor econômico ou ambiental. Estas 

práticas têm sido comumente disseminadas como solução para o sério problema de 

excesso de geração e disposição inadequada de resíduos e compõem muitas vezes, em 

escolas e comunidades, grande parte do que é considerado como educação ambiental.  

 

 Reciclar – valorizando a segregação dos materiais e o encaminhamento adequado dos 
resíduos secos e úmidos, apoiando desta forma, os projetos de coleta seletiva e a 

diminuição da quantidade de resíduos a serem dispostos em consonância com as 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Tais ações permitem que ocorra uma redução da quantidade de resíduos, ainda 

passíveis de aproveitamento, a serem dispostos em aterros sanitários. As próximas estratégias 

listadas deverão ser adotadas de forma conjunta com itens 4.1.2 e 4.1.3, referentes as 

diretrizes gerais 2 e 3, permitindo dessa forma que haja uma complementação entre suas ações 

e a consequente obtenção dos resultados desejados.  

 

Estratégias para a diretriz 9 



    
 

 

75 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta: 

 

Estratégia 1: Disponibilizar recursos voltados para a implantação de sistemas de segregação 

de inertes – resíduos secos não recicláveis e não reutilizáveis. 

 

Estratégia 2: Disciplinar a aplicação de sistemas de aproveitamento energético de resíduos, 

atendendo a priorização elencada no artigo 9° da Lei n° 12305/2010, como medida de redução 

dos RSU secos não recicláveis e não reutilizáveis dispostos em aterros sanitários. 

 

5.1.11 Inclusão socioeconômica dos catadores(as) de materiais recicláveis, promovendo 

a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda 

 

A última edição da PNSB divulgada pelo IBGE, em 2008, identificou que 26,8% das 

entidades municipais que faziam o manejo dos resíduos sólidos em suas cidades sabiam da 

presença de catadores(as) nas unidades de disposição final desses resíduos. Tal atividade é 

exercida, basicamente, por pessoas de um segmento social marginalizado pelo mercado de 

trabalho formal, que têm na coleta de materiais recolhidos nos vazadouros ou aterros 

controlados uma fonte de renda que lhes garante a sobrevivência. 

Para os municípios que já reverteram a disposição inadequada dos resíduos, 

encaminhando apenas os rejeitos para os aterros sanitários licenciados, dentro ou fora de seus 

territórios, segundo o PNRS (2012), o governo federal estuda um programa de coleta seletiva 

sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Entre os objetivos deste 

programa, destaca-se o estímulo a inclusão social e a emancipação econômica dos 

catadores(as) de materiais recicláveis na cadeia da coleta seletiva e da reciclagem. 

 

Estratégias para a diretriz 10 

 

Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz supracitada: 

 

Estratégia 1: Implantação da coleta seletiva na fonte geradora, com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores(as) de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.  

 

Estratégia 2: Implantação de sistemas de logística reversa pós-consumo, de forma 

progressiva, a partir de 2015 por meio de Acordos Setoriais, termos de compromisso 

adicionais e/ou Decretos, promovendo, em todas as etapas do processo, a participação e 

inclusão de associações e cooperativas de catadores(as) de materiais recicláveis e 

reutilizáveis, com o devido pagamento aos catadores(as) pelos serviços prestados, de acordo 

com os valores praticados no mercado, por tonelada. 

 

Estratégia 3: Implantação de medidas que incentivem o desenvolvimento tecnológico para a 

reutilização e reciclagem dos diversos materiais que compõe os RSU e sua aplicabilidade em 
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produtos novos, passíveis de reciclagem e com o uso de materiais reciclados, mantendo-se as 

principais propriedades do produto original.  

 

Estratégia 4: Instituir incentivos fiscais, financeiros e creditícios voltados à segregação dos 

resíduos na fonte geradora, ao incremento de coleta, criação, melhoria e qualificação de 

centros de triagem, de reutilização e reciclagem, prioritariamente com participação de 

cooperativas e associações de catadores(as), bem como aumento da eficiência dos processos 

existentes, com desenvolvimento e implementação de tecnologias sociais nas cadeias 

produtivas de reutilização e reciclagem no município, observado, conforme o caso, o impacto 

da implantação da nova tecnologia na manutenção e ampliação dos postos de trabalho, 

estabelecendo critérios técnicos de mensuração e acompanhamento periódico do processo.  

 

Estratégia 5: Indução de critérios competitivos e do emprego de produtos que tenham na sua 

composição materiais reutilizados e reciclados, nas compras públicas e privadas, bem como 

incentivos fiscais para aquisição destes produtos.  

 

Estratégia 6: Contribuir com a institucionalização das organizações de catadores(as), 

promovendo o fortalecimento das cooperativas, associações e redes, incrementando sua 

eficiência e sustentabilidade, principalmente no manejo e na comercialização dos resíduos, e 

também nos processos de aproveitamento e reciclagem.  

 

Estratégia 7: Incentivar a criação de novas cooperativas e associações de catadores(as), 

priorizando a mobilização para a inclusão de catadores(as) informais nos cadastros existentes 

no município pela secretaria de ação social e/ou ações para a regularização das entidades 

existentes.  

 

Estratégia 8: Incentivar a articulação em rede das cooperativas e associações de catadores(as) 

de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

 

Estratégia 9: Fortalecer iniciativas de integração e articulação de políticas e ações dos 

poderes públicos direcionadas aos catadores(as), por exemplo o programa pró-catador e a 

proposta de pagamentos por serviços ambientais na área urbana, preferencialmente com a 

participação dos conselhos afins, entidades não-governamentais, universidades, institutos 

federais, associações e cooperativas de catadores(as).  

 

Estratégia 10: Assistência técnica e apoio financeiro à realização de projetos, instalação e 

operação de unidades de triagem e beneficiamento (obras e equipamentos) em parceria com 

agentes públicos e privados para financiamento.  

 

Estratégia 11: Incentivar ações de capacitação técnica e gerencial permanente e continuada 

dos catadores(as) e dos membros das cooperativas e associações, de acordo com o nível de 

organização, por meio da atuação de instituições técnicas (SEBRAE), de ensino, pesquisa e 

extensão (Universidades e Centros de Educação), terceiro setor e movimentos sociais, 

priorizando as associações, cooperativas e redes de cooperativas de catadores(as).  
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Estratégia 12: Ações de educação ambiental especificamente aplicadas às temáticas da 

separação na fonte geradora, coleta seletiva, atuação das associações, cooperativas e redes de 

cooperativas de catadores(as) junto à população envolvida (empresas, consumidores, setores 

públicos), visando o fortalecimento da imagem do catador e a valorização de seu trabalho na 

comunidade com ações voltadas à defesa da saúde e integridade física do catador, observando 

o disposto na Lei 9.795/99. 

 

Estratégia 13: Encaminhamento prioritário dos resíduos recicláveis secos para cooperativas 

e/ou associações de catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

 

Estratégia 14: Envolver o setor empresarial e consumidores no processo de segregação, 

triagem para a destinação às associações e cooperativas de catadores(as) por meio da coleta 

seletiva ampliando a reutilização e reciclagem no município, promovendo ações compatíveis 

com os princípios da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e da 

logística reversa, tal como se acha estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), e nos seus decretos regulamentadores.  

 

Estratégia 15: No processo de licenciamento ambiental municipal incluir a diretriz de 

separação de todos os resíduos gerados no estabelecimento e a destinação obrigatória dos 

recicláveis para as cooperativas e associações de catadores(as) de materiais recicláveis e 

reutilizáveis sediadas no município, excetuando-se os Resíduos recicláveis diferenciados. 

 

Estratégia 16: Articular e apoiar através de programas do governo federal e de outras fontes 

de financiamento ações voltadas para formação, profissionalização, qualificação e estudos 

específicos para a categoria de catadores(as), gerenciados preferencialmente por entidades 

representativas de catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

 

Estratégia 17: Promover apoio a capacitação de cooperativas e associações para elaboração e 

gestão de projetos, visando captação de recursos.  

 

Estratégia 18: Motivar e apoiar o atendimento as determinações impostas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) relacionadas as condições de trabalho ao exercício profissional 

dos catadores(as) de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

 

Estratégia 19: Isenção de impostos, taxas e contribuições referentes a atividade de 

licenciamento das cooperativas/associações de catadores(as) desenvolvida no âmbito do 

município. 

 

As Diretrizes de XII a XIX estão consideradas dentro de cada diretriz específicas para cada 

tipo de resíduos. 
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5.2 Diretrizes específicas com metas e Prazos do PMGIRS – CG 
 

Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS e o seu Plano Nacional 

de Resíduos, que define as metas para todas as ações contidas nas diretrizes e seus respectivos 

prazos, que são estabelecidos na legislação federal, deverão ser definidas as normas legais que 

irão regulamentar as peculiaridades locais em instrumentos legais específicos do Município.  

Planejar com a possibilidade de incentivar que o Consórcio Público de Municípios da 

região Metropolitana de Campina Grande, a ser instituído, incorpore a pauta dos resíduos 

sólidos permitirá que o município reduza os prazos na solução de seus problemas, 

considerando que sejam tratados regionalmente os resíduos que sejam comuns aos municípios 

integrantes da região do consórcio público. Em consequência da prioridade dada na legislação 

federal e na atual política federal de resíduos que incentiva esta prática, considera-se a 

utilização deste tipo de articulação regional uma grande oportunidade para resolução de 

problemas comuns, com redução de impactos ambientais, sociais e econômicos aos sistema 

de gestão de toda região.  

O planejamento de ações resultante deste PMGIRS preverá a revisão do documento a 

cada quatro anos, conforme estabelece a diretriz do Decreto Federal nº 7.404/2010 de que a 

atualização ou revisão se dê, prioritariamente, no mesmo período de elaboração dos planos 

plurianuais municipais.   

O Plano Nacional de Resíduos trabalhou com cenários produzidos em um processo de 

planejamento visando a descrição de um futuro – possível, imaginável ou desejável –, a partir 

de hipóteses ou possíveis perspectivas de eventos, com características de narrativas, capazes 

de uma translação da situação de origem até a situação futura. 

Como referência para as metas particulares a serem adotadas para Campina Grande, a 

Tabela 24 mostra o procedimento adotado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

que propõe uma redução ao longo do tempo em três tipos de metas a saber:  

 Plano de metas favoráveis/ legal 

 Plano de metas intermediárias 

 Plano de metas desfavoráveis 
No caso de Campina Grande, utilizou-se o plano de metas de acordo com o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Tabela 24 - Plano de Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Região Nordeste 

Metas Brasil  

(Região 

Nordeste) 

Período 1 

(2015 – 

2018) 

Período 2 

(2019 – 

2022) 

Período 3 

(2023 – 

2026) 

Período 4 

(2027 – 

2030) 

Período 5 

(2031 – 

2035) 
Redução dos 

Resíduos 

Recicláveis Secos 

Dispostos em 

Aterro 

Sanitário 

22%   

(12%) 

28%  

(16%) 

34%  

(19%) 

40%  

(22%) 

45%  

(25%) 

Redução dos 

Resíduos 

Úmidos 

Dispostos em 

Aterro 

Sanitário 

19% 

(15%) 

28%  

(20%) 

38%  

(30%) 

46% 

(40%) 

53%  

(50%) 
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As metas apontam para a adequação às possibilidades e peculiaridades locais, às 

possibilidades tecnológicas existentes, o que ao ser implantadas para a segregação em escala e 

com o tratamento dos resíduos, às perspectivas de ampliação rápida dos novos negócios que 

se estabelecerão nas diversas atividades, com os resíduos recuperados, reciclados ou 

processados.   

A gestão de resíduos sólidos é o conjunto de referências político-estratégicas, 

institucionais, legais, operacionais, financeiras e ambientais capaz de orientar a organização 

do setor (LIMA, 2001) 

Como se observa, para se alcançar um dos objetivos principais da PNRS que é a busca 

da gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no território municipal, se faz necessário 

inicialmente um planejamento adequado a cada etapa da prestação dos serviços, seguido por 

instalações administrativas e operacionais adequadas a este fim além de pessoal capacitado 

para exercer as funções, de instrumentos e normas legais que norteiam a gestão. 

Também é fundamental a utilização de equipamentos adequados para a execução dos 

serviços, além de instalações físicas para suporte a estes serviços, bem como uma fiscalização 

eficiente e um monitoramento e controle dos serviços e principalmente a parceria com a 
sociedade neste processo integrado. 

Apresenta-se aqui, as principais diretrizes e estratégias, que aqui são divididas em três 

grupos a saber: o primeiro grupo referente as estratégias legais (normas e Leis), o segundo 

referente infraestrutura necessária para sua implementação, que se subdivide em instalações 

necessárias para implementação das diretrizes e em equipamentos necessários a esta 

implantação e o terceiro grupo referente ao monitoramento e controle destas diretrizes.  

A seguir especifica-se as metas necessárias a cada tipo de resíduo, embasadas nas 

metas do Plano Nacional, recomendadas para o município de Campina Grande, com metas 

que possam ser cumpridas. 

E finalmente para conhecimento por parte do munícipe planeja-se a comunicação e a 

divulgação necessária para se estabelecer a parceria poder público x sociedade e a 

responsabilidade compartilhada. 

Esta sequência será adotada para os nove (09) grupos de resíduos adotados no 

Prognóstico e que são passiveis de estabelecimento de metas para o PMGIRS – CG no 

período temporal do Plano. 

 

5.2.1 Resíduos da Construção Civil – RCC e Volumosos 

 

Em um município os resíduos da construção civil têm uma participação importante no 

conjunto dos resíduos sólidos urbanos produzidos, podendo alcançar até duas vezes a massa 

do resíduo sólido domiciliar (PINTO,2008). Estes dados mostram a necessidade de 

gerenciamento adequado e específico para essa tipologia de resíduos, sobretudo em cidades 

com dinâmicas de expansão como é o caso de Campina Grande, demonstrando a necessidade 

de políticas públicas específicas para estes resíduos.  

São retirados e transportados entre 90 a 150 mil m³/ano de solo no município, estima-

se que exista mais duas empresas que atuam no município (informações apresentadas nas 

reuniões temáticas); esses dados deverão ser avaliados e estudados pelo gestor público, 

considerando o “solo” como um importante componente dos RCC (concreto, alvenaria, gesso, 

madeira, solo e outros).  
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Com a exigência do Cadastro de Transporte de Resíduo – CTR, mais o cadastro da 

atividade de caçambas, somada à obrigação dos Planos de Gerenciamento por parte das 

empresas de construção civil poderá haver um controle mais eficiente sobre os volumes 

gerados, os transportados e os locais de destinação e se estes são devidamente licenciados, 

além do monitoramento e consolidação desses dados.   

Segundo a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

Resíduo de Construção Civil e os Resíduos Volumosos são enquadrados na responsabilidade 

compartilhada, fazendo com que todo gerador tenha responsabilidades no seu manejo e 

destinação adequados como o poder público local, grandes geradores, importadores, 

comerciantes, fabricantes, distribuidores e pequenos geradores.  

A geração de resíduos volumosos, por outro lado, têm uma lógica de geração, em 

grande medida pela obsolescência programada dos eletrodomésticos e pelas estratégias dos 

grandes varejistas que de forma cíclica, oferecem nas suas liquidações a possibilidade de 

renovação do mobiliário e dos eletrodomésticos aos lares da cidade.  

Estudos da I&T Gestão de Resíduos, quanto ao manejo dessa tipologia de resíduos, 

feitos a partir de diversas cidades brasileiras, pequenas, médias e grandes, apontam os 

volumosos com uma proporção de 20% com relação à geração de RCC. 

 

 

5.2.1.1 Diretrizes 

 

I. Eliminação de áreas irregulares de disposição final de RCC (“bota-fora”) em todo o 

território municipal.  

II. Implantação de áreas de transbordo e triagem, de reciclagem e de reservação adequada 

de RCC para o município de Campina Grande. 

III. Incremento das atividades de reutilização e reciclagem dos RCC nos empreendimentos 

públicos e privados em todo o território municipal, priorizando a inclusão 

socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis. 

IV. Fomento a medidas de redução da geração de rejeitos e resíduos de construção civil e 

demolição em empreendimentos em todo o território municipal. 

V. Promover um cadastro detalhado das empresas transportadoras de Resíduo da 

Construção –  RCC. 

VI. Definir a Rede de Ecopontos, áreas para recepção de pequenos volumes (até 1m³) e 

metas para os processos de triagem e reutilização dos resíduos de RCC classe A.  

VII. Definir Área de Triagem e Transbordo (ATT) no município para os resíduos gerados 

por órgão da administração direta e por particulares, com possível aproveitamento de 

agregado reciclado, visando recuperação de custos. 

VIII. Estabelecimento de limpeza corretiva qualificada, segregando os resíduos na fonte, 

sempre que possível. 

IX. Criar procedimentos sobre as demolições no Município, com elaboração de inventário 

do material dessas demolições: controle de geração, transporte e destinação. 

X. Estruturar e capacitar equipes gerenciais específicas do setor público competente. 

XI. Promover um inventário a partir das atividades de retirada, transporte e destinação de 

solo gerados no território municipal. 
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XII. Promover aproveitamento de madeiras, podas e volumosos priorizando o manejo 

diferenciado de madeiras. 

XIII. Promover a geração de trabalho e renda com o processamento destes resíduos, com a 

inclusão socioeconômica das pessoas de baixa renda priorizando a inclusão de 

catadores(as). 

XIV. Incentivar a instalação de equipamentos complementares (unidade de beneficiamento 

de RCC, área de transbordo e triagem) pela iniciativa privada em atendimento a lei. 

XV. Destinar área do aterro sanitário público a instalação de uma unidade de reciclagem de 

RCC. 

XVI. Promover parcerias com instituições de ensino e pesquisa para oferta de cursos de 

transformação e reaproveitamento de RCC.  

 

Estratégias para a diretriz 1 

 

Estratégia 1: Estabelecimento de uma rede de monitoramento permanente visando a coibir a 

criação de novas áreas de “bota-fora” no território municipal.  

 

Estratégia 2: Planejamento e Implantação de fiscalização -  ampliação da capacidade de 

fiscalização dos órgão públicos envolvidos com a gestão RCC de forma a inibir as disposições 

irregulares.  

 

Estratégia 3: Criação de ações e programas para eliminação das disposições irregulares de 

RCC no município de Campina Grande-PB.  

 

Estratégia 4: Definição e obtenção de indicadores de gestão de RCC em nível municipal, 

com estabelecimento de metas para sua redução.  

 

Estratégia 5: Implantar o sistema de fiscalização integrado com secretarias afins. 

 

Estratégia 6: Estimular as empresas de construção civil a desenvolver seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCC). 

 

Estratégia 7: Exigir no processo de licença ambiental das empresas da construção civil, como 

critério para liberação da licença, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção e 

Demolição (PGRCC). 

 

Estratégia 8: Promover iniciativas para que o setor da construção civil pratique a construção 

sustentável. 

 

Estratégia 9: Estabelecer parcerias com universidade e instituições de pesquisa visando 

soluções para a redução da geração de RCC. 
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Estratégias para a diretriz 2 

 

Estratégia 1: Elaboração de Projetos Executivos – Elaboração de Projeto Executivo de 

unidade de transbordo e triagem conforme NBR 15.112/2004 e de Projeto Executivo de 

Aterro de Resíduos da Construção Civil conforme NBR 15.113/2004 e NBR 15.114/2004, e 

de Unidade de Reciclagem de RCC. 

 

Estratégia 2: Implementação de ações de capacitação técnica de atores públicos, privados e 

da sociedade civil envolvidos com a gestão de RCC, por meio de parcerias com entidades 

públicas e privadas.  

 

Estratégia 3: Articulação junto aos órgãos licenciadores visando a uniformizar e agilizar os 

procedimentos referentes ao processo de licenciamento de áreas de manejo de RCC, com o 

estabelecimento de critérios básicos uniformizados. 

 

Estratégia 4: Criação de mecanismo para inserção de população de baixa renda. 

 

Estratégias para a diretriz 3 

 

Estratégia 1: Fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico destinado à obtenção de 

tecnologias voltadas à reutilização e reciclagem de RCC, e ampla divulgação de 

conhecimento nesta área.  

 

Estratégia 2: Implementação de ações de capacitação e difusão tecnológica visando a 

incrementar as ações de reutilização e reciclagem de RCC.  

 

Estratégia 3: Priorização da reutilização e da reciclagem de RCC nas compras, obras e 

empreendimentos públicos e privados financiados com recursos públicos. 

 

Estratégia 4: Destinar incentivos tecnológicos e financeiros para o emprego de  tecnologias 

sociais de reutilização e reciclagem de RCC nos empreendimentos dos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis. 

 

Estratégia 5: Busca de acordo setorial específico para os resíduos da construção civil, quando 

necessário. 

 

Estratégias para a diretriz 4 

 

Estratégia 1: Exigir do setor da construção civil e de infraestrutura na adoção de práticas que 

melhorem o desempenho socioambiental desde o projeto até a construção efetiva, passando 

pela seleção de materiais e alternativas menos impactantes ao ambiente e à saúde humana, 

bem como a minimização da geração, segregação na fonte geradora, o reúso, a reciclagem, o 

tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de construção civil 

(RCC) conforme resolução CONAMA n° 307/2002, implementando iniciativas de construção 

sustentável em todas as esferas da administração pública municipal, direta e indireta, 
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respeitando as convenções internacionais relativas às emissões de poluentes orgânicos 

persistentes (POP´s). 

 

Estratégias para as diretrizes 5 a 16 

 

   

Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 

Estrtégia 1: Definir no Regulamento Municipal de Limpeza Urbana a obrigatoriedade do 

cadastro de empresas de caçambas tipo disk entulhos e de caçambas basculantes de 

particulares ou de empresas privadas. 

 

Estraégia 2: Exigência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das empresas de 

Construção Civil, para as empresas de transportes de RCC. 

 

Estratégia 3: Exigir das empresas que operam no município certificado de destinação 

adequada dos resíduos (Certificado de Transporte de Resíduos – CTR). 

 

Estratégia 4: Promover mecanismos legais, para que condicionem a aprovação de projetos e 

liberação de habite-se, mediante a comprovação de destinação adequada de RCC (Certificado 

de Transporte de Resíduos – CTR), junto ao departamento responsável.  

 

5.2.1.2 Infraestrutura Operacional 

 

5.2.1.2.1 Instalações  

 

1. Mapear de forma georeferenciada os pontos de bota fora existentes no município.    

2. Implantar Rede de Ecopontos: Locais de recebimento para pequenos 

volumes/pequenos geradores: resíduos de pequenas reformas, e outros materiais com o 

volume de até 1m³/dia.   

3. Promover estudos para soluções regionais de destinação e processamento de RCC, 

para que os produtos de reciclagem e seus agregados sejam utilizados em atividades 

do serviço público.   

4. Estabelecimento de rede de áreas no Município, incluindo Áreas de Transbordo e 

Triagem - ATT, que ofereça suporte aos resíduos oriundos dos Ecopontos; obras 

públicas e os da limpeza corretiva qualificada. 

 

5.2.1.2.2 Equipamentos  

 

1. Promover a implementação de uso de equipamentos e negócios de processamento 

(reciclagem) de RCC na perspectiva de inserção da população de baixa renda, 

priorizadno os catadores.   

 

5.2.1.3 Monitoramento e controle (fiscalização)  
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1. Desenvolver estudo do quanto é gerado na cidade, quanto a responsabilidade pública e 

privada. 

2. Desenvolver um mapa georeferenciado de geração de RCC no município. 

3. Desenvolver um cadastro qualitativo e quantitativo com informações sobre as 

transportadoras – disk entulhos e caminhões caçambas quanto ao número, volume, 

geração, origem, destinação, considerando o âmbito local e regional. 

4. Desenvolver estudo que mostre o fluxo de caçambas disk entulhos e caçambas 

basculantes, com origem, transporte e destinação final de rejeitos. 

5. Elaborar banco de dados e informações para alimentar o SMIRS-CG. 

6. Mapear e inventariar o descarte clandestino de volumosos. 

7. Implantação de Controle de Transporte de Resíduos Sólidos - CTRS para os 

movimentos de saída e entrada no município.  

 

5.2.1.4 Comunicação e divulgação 

 
1. Divulgação das sanções legais na destinação de RCC constantes do regulamento de 

Limpeza Urbana e publicar listagem das empresas licenciadas que oferecem transporte 

e destinação adequada incentivando a contratação correta. 

2. Comunicação e Educação Ambiental para utilização de Ecopontos, PEV‟s pela 

população em geral. 

3. Disponibilizar cartilha de orientação em pontos de venda de materiais de construção 

produzidas em parceria com seus proprietários (Depósitos e Distribuidores). 

  

5.2.1.5 Metas e Prazos   

 
As metas aqui adotadas foram embasadas no plano de metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos.   

Neste sentido, adotou-se as porcentagens referentes ao Plano de Metas do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, que para a região Nordeste do Brasil encontra-se na Tabela 25: 

 

Tabela 25 - Reutilização e reciclagem dando destino adequado aos RCC para instalações de 

recuperação desses materiais (expressos em %): 

Metas RCC 2015 2019 2023 

Região 

Nordeste 
60 80 100 

 

META 1: Eliminação de 100% de áreas de deposição irregular (bota fora) até 2018. 

 60% em 2015 

 80% em 2017 

 100% em 2018 

Prazo: Curto prazo. 
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META 2: Elaboração pelos grandes geradores, dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e implantação pelo Gestor Público Municipal de sistema declaratório dos 

geradores, transportadores e áreas de destinação: 2018. 

 60% em 2015 

 80% em 2017 

 100% em 2018 

Prazo: Curto prazo. 

 

META 3: Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração coleta e destinação 

dos resíduos: 2015. 

 100% em 2015 

Prazo: Curto prazo. 

 

META 4: Promover a caracterização dos resíduos e rejeitos da construção para definição de 

reutilização, reciclagem e disposição final: 2016. 

 100% até 2016 

Prazo: Curto prazo 
 

5.2.2 Resíduos de Serviços de Saúde – RSS 

 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são gerados por unidades de serviços de 

saúde, como hospitais, pronto socorros, unidades de saúde, clínicas médicas e odontológicas, 

farmácias comuns e de manipulação, laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, 

etc.  

Pela Legislação atual esses geradores são subdivididos em: grandes geradores, que são 

os hospitais e estabelecimentos que realizam procedimentos de grande complexidade 

(cirurgias, exames detalhados) com grande volume de resíduos; e os pequenos geradores, que 

são estabelecimentos que realizam procedimentos básicos e portanto com menor geração de 

resíduos.  

As análises dos resíduos de serviços de saúde devem levar em conta primeiro a grande 

diversidade dos serviços na área de saúde incluindo o setor público e setor privado levando 

em conta, basicamente o potencial de geração de resíduos.  

Uma das dificuldades na gestão de resíduos de saúde é a compreensão da 

complexidade do problema. É frequente encontrar resíduos secos ou orgânicos, portanto 

resíduos comuns, em meio aos RSS perigosos ou infectantes, o que implica no aumento de 

volume medido e no gasto desnecessário dos recursos públicos para o tratamento que é muito 

dispendioso no caso dos resíduos, de fato, perigosos.  

É necessário que haja mudança no processo de coleta e destinação dos RSS, exercidos 

hoje pela municipalidade e que atende a todo sejam públicos ou privados, sem que haja 

cobrança por esses serviços, o que fere a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo a 

PNRS o poder público não pode ser responsabilizado por coletar os resíduos de empresas 

privadas; para fazê-lo deverá estabelecer preço público para tal.  

Para uma ação educativa e formadora pode-se contar com um ator fundamental: o 

agente comunitário de saúde, que devidamente instruído poderá promover ações de educação 

em saúde ambiental junto aos profissionais considerados pequenos geradores.   
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Outro órgão estratégico é a Vigilância Sanitária Municipal, que tem a prerrogativa de 

educar e fiscalizar a observância dos cuidados com a rigorosa segregação dos RSS, junto aos 

serviços de saúde privados e públicos.   

A Vigilância Sanitária deve também participar da análise dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos, obrigatório a todos serviços de saúde, orientando tecnicamente, 

avaliando, criticando os planos apresentados para obtenção da licença de funcionamento dos 

estabelecimentos de saúde.  

Outro tema correlato que se coloca na Política para RSS é a questão dos 

medicamentos. A população tem uma cultura de se automedicar corroborada pela falta de 

fiscalização austera ao comércio de medicamentos. As residências acumulam um acervo 

considerável de medicamentos fora do período de validade.  

Esse depósito de produtos com potencial de risco à saúde pode ter o destino da lata de lixo da 

cozinha, indo direto para o aterro sanitário. Essa temática está sendo tratada na 

implementação da Política Nacional. 

 

5.2.2.1 Diretrizes 

 
I. Implantar, monitorar e otimizar a gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde públicos e 

privados no território municipal. 

II. Minimizar o uso do mercúrio e similares nos serviços de saúde públicos e privados. 

III. Promover o controle sistemático sobre os Resíduos de Serviços de Saúde para o 

estabelecimento do gerenciamento em todas as unidades e sistemas de saúde do 

município. 

IV. Elaborar e implantar Plano de Gestão de Resíduos gerados em: cemitérios, centros de 

zoonoses, matadouros e abatedouros, em consonância com as leis existentes 

(municipal - lei 4.589/2008 e estadual – lei 9.293/2010), federal – decreto 5.940/2006. 

V. Exigir os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde das instituições 

públicas e privadas e registar no sistema municipal de informações sobre resíduos. 

VI. Fiscalizar a elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento de RSS.  

VII. Instituir a obrigatoriedade da segregação dos RSS entre os do Grupo D (resíduos 

comuns) que somam aproximadamente 70% e os 30% outros resíduos, que são os, 

infectantes ou perigosos. 

VIII. Instituir a coleta diferenciada entre os resíduos comuns e os infectocontagiosos, na 

fonte geradora dos RSS; compatível com a implantação de Plano de Gerenciamento 

nas unidades geradoras. 

IX. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica da SESUMA. 

X. Criar cadastro de prestadores de serviço no município envolvidos no transporte, 

tratamento e processamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

XI. Instituir cobrança pelo serviço de coleta, tratamento e disposição final por parte do 

ente público operador, atendente aos geradores de RSS públicos e privados. 

XII. Promover cursos de formação (geração, transporte e tratamento) para cuidados com 

RSS e oferecer certificado a ser exigido por órgão de licenciamento e fiscalização.  

 

Estratégias para a diretriz 1 
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Estratégia 1: Elaborar e divulgar manuais visando à compatibilização entre as diretrizes da 

PNRS e normativos do CONAMA e da ANVISA, no que se refere às exigências de 

elaboração e implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

PGRSS.  

 

Estratégia 2: Intensificar as ações de capacitação permanente para público alvo, 

considerando as especificidades locais.  

 

Estratégia 3: Intensificar as ações de fiscalização dos serviços de saúde em todas as unidades 

de saúde públicas e privadas.  

 

Estratégia 4: Incentivar a implantação de unidades de tratamento dos resíduos de serviços de 

saúde.  

 

Estratégias para a diretriz 2 

 

Estratégia 1: Incentivar a adoção de procedimentos e a aquisição de equipamentos isentos de 

mercúrio. 

 

Estratégia 2: Monitorar a destinação adequada dos resíduos de mercúrio e similares. 

 

Estratégias para a diretriz 3 

 

Estratégia 1: Incentivar e auxiliar para que os estabelecimentos de saúde (públicos e 

privados) elaborem e implantem os planos de gerenciamento de RSS. 

 

Estratégia 2: Fiscalizar a execução dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde públicos e privados. 

 

Estratégia 3: Promover e apoiar estudos que indiquem a viabilidade de implantação de novas 

tecnologias para tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

Estratégias para a diretriz 4 

 

Estratégia 1: Estabelecer os procedimentos para os cemitérios privados visando a 

apresentação de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com normas específicas para 

Resíduos de Cemitérios. 

 

Estratégia 2: Estabelecer e implantar para cemitérios públicos o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos com normas específicas para Resíduos de Cemitérios. 

 

Estratégia 3: Cumprimento da Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003, que 

estabelece aos cemitérios horizontais e verticais, deverão ser submetidos ao processo de 

licenciamento ambiental, nos termos dessa Resolução, sem prejuízo de outras normas 

aplicáveis ao assunto. 
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Estratégia 4: Buscar novas tecnologias para solução da carência de espaços no município 

para os cemitérios novos a serem implantados. 

 

Estratégia 5: Monitorar projetos de drenagem de efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios 

públicos e privados.  

 

Estratégia 6:  Exigir a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Cemiteriais 

(públicos e privados) até o final de 2016. 

 

Estratégia 7: Exigir a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Centros de 

Zoonoses até o final de 2016. 

 

Estratégia 8: Exigir a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Matadouros 

até o final de 2016. 

 

Estratégia 9: Exigir a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Abatedouros 

até o final de 2016. 

 

Estratégias para a diretrizes 5 a 12 

 

Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 

Estratégia 1: Criar exigibilidade na implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 

Serviços de Saúde e seu encaminhamento ao Órgão Gestor dos RSS e Vigilância Sanitária 

para acompanhamento e avaliação sistemática, além de sua inclusão no Sistema Municipal de 

Informações sobre Resíduos Sólidos – SMIRS-CG. 

 

Estratégia 2: Fiscalizar a aplicação da resolução Conama 358/2005 e RDC 306/2004. 

 

Estratégia 3: Promover o controle de segregação nas unidades de saúde com problemas na 

manipulação dos perfuro cortantes e outros resíduos. 

 

Estratégia 4: Desenvolver legislação municipal que defina diretrizes e exigências para os 

RSS; 

 

5.2.2.2 Infraestrutura Operacional 

 

5.2.2.2.1 Instalações  

 

1. Divulgar normas para implantação de ambientes exclusivos para manejo e acúmulo de 

resíduos sépticos nos diversos tipos de serviços de saúde. 

2. Fazer cumprir as normas para instalação de locais seguros (confinados) para 

armazenamento e abrigo, interno e externo, aos resíduos infecto contagiosos nos locais 

de geração de cada unidade de saúde. 
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3. Fazer cumprir normas para a estrutura física de área de acondicionamento, acumulação 

e transbordo, elaborados junto ao código de obras (contendo especificação de 

materiais, dimensionamento mínimo, distância dos outros serviços, sistemas de 

segurança etc.). 

 

5.2.2.2.2 Equipamentos  

 

1. Exigir o adequado acondicionamento dos RSS por parte dos geradores; 

2. Fiscalização nos locais de trabalho do correto manuseio e do uso de EPI‟s; 

3. Exigir procedimentos com relação à segurança do trabalhador, junto à empresa 

contratada para coletar RSS nas unidades públicas e privadas (exigência do uso de 

uniforme, EPI e indumentária; controle de falhas em trabalho interno; unidades de 

armazenamento(bambonas) etc adequadas); 

4. Exigências quanto à capacitação dos trabalhadores por parte das empresas, visando 

diminuir e eliminar riscos. 

 

5.2.2.3 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Promover fiscalização integrada com a Vigilância Sanitária;  

2. Fazer cumprir normas e leis quanto aos usos de EPI e veículos específicos;  

3. Implantar Sistema de Controle de Transporte para os Resíduos de Serviços de Saúde;  

4. Implantar rotina de acompanhamento: das empresas geradoras; das transportadoras; 

das empresas de tratamento e as de disposição final dos resíduos;  

5. Formar e estruturar banco de dados dos RSS;  

  

5.2.2.4 Comunicação e divulgação 

 

1. Fazer conhecer por parte da população em geral, usuários de serviços de saúde, sobre 

os cuidados necessários com essa tipologia de resíduos sólidos e os procedimentos 

adequados de manipulação. 

2. Tornar evidente na opinião pública e nos serviços de saúde em geral (farmácias; 

hospitais; cínicas veterinárias; dentárias; ambulatórios públicos e privados; serviços de 

tatuagem etc.) a importância em segregar com rigor os resíduos sépticos dos resíduos 

comuns nesses tipos de serviços. 

3. Implantação de mecanismos para acesso de conhecimento sobre os resíduos; formação 

para manipulação; uso de EPI. 

4. Envolver as entidades ligadas aos RSS em eventos públicos que abordem a temática, 

sua segurança, aplicabilidade de normas e condutas;   

 

5.2.2.5 Metas e prazos  

 
As metas a seguir são adaptadas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos  
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META 1: Implementar tratamento para os resíduos de serviço de saúde, conforme indicado 
pelas Resoluções ANVISA e CONAMA pertinentes – 100% até 2018: aplicar a todos os 

geradores de RSS 

Prazo: Curto prazo.  

META 2: Disposição final ambientalmente adequada de RSS – 100% até 2016: aplicar a 

todos os serviços geradores de RSS 

Prazo: Curto prazo.  

META 3: Lançamento dos efluentes de serviços de saúde em atendimento às Resoluções 

CONAMA pertinentes – 100% até 2018: aplicar a todos os serviços geradores de RSS. 

Prazo: Curto prazo.  

META 4: Inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS gerada por 
grupo de RSS (massa ou volume) e quantidade de RSS tratada no Cadastro Técnico Federal 

(CTF) aplicados a todos os geradores de RSS.  

 100% até 2018 

Prazo: Curto prazo.  

META 5: Inserção de informações de RSS no Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde – CNES: 

 100% até 2019  

Prazo: Curto prazo. 

  

5.2.3 Resíduos Industriais – RI 

 

Com a nova legislação aliados aos acordos ambientais nacionais e internacionais dos 

quais o Brasil é signatário, o setor industrial deverá se adequar às metas do Plano de Ações 

para Produção e Consumo Sustentáveis, o que inclui a Produção mais Limpa (P+L), o Plano 

Nacional de Mudança do Clima, além da Política Nacional de Saneamento Básico e Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

A ausência de dados de geração das indústrias instaladas no território municipal, 

especialmente no Distrito Industrial, conforme mostrado no Diagnóstico um dos objetivos da 

Resolução CONAMA 313/2002, reforça a necessidade urgente de trabalhar a elaboração de 

um inventário Estadual atualizado que subsidiará o Plano Nacional para Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Industriais.   

A ausência de informações sobre os tipos, a quantidade e os destinos dos resíduos 

sólidos gerados no Parque Industrial municipal, estadual e nacional torna-se importante, para 

que o poder público municipal promova esforços para mudar essa situação.   

É importante que se regulamente as obrigações dos geradores de resíduos industriais 

estruturado num sistema declaratório de dados além de identificar as indústrias com 

responsabilidade de implantação de logística reversa.  

Incentivar os acordos setoriais locais e implantar sistemas de fiscalização, ao mesmo 

tempo valorizar as iniciativas espontâneas de algumas cadeias produtivas em firmar estruturas 
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de gestão para sua logística reversa dará à municipalidade o reconhecimento como autoridade 

local sobre os resíduos sólidos. 

 

5.2.3.1 Diretrizes 

 

I. Fiscalizar a destinação adequada dos Resíduos Sólidos Industriais no território 

municipal. 

II. Proporcionar condições de infraestrutura para que as empresas destinem os resíduos 

industriais observando os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

III. Exigir das empresas instaladas e/ou a se instalarem no município a elaboração e 

implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Industriais em consonância 

com o PNRS. 

IV. Fomentar a construção de parcerias dos grandes geradores, empresas e 

empreendimentos de catadores para destinação dos resíduos sólidos recicláveis. 

V. Promover o controle sistemático sobre os RSI de forma que se possam verificar quais 

são as ações mais urgentes para um gerenciamento eficaz. 

VI. Exigir a elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais, 
na forma estabelecida pela Lei 12.305/2010. 

VII. Fiscalizar a execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Industriais. 

VIII. Identificar as cadeias produtivas existentes no município e promover um inventário 

das atividades industriais. 

IX. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica da SESUMA. 

X. Construir um banco de dados referente aos resíduos industriais gerados em Campina 

Grande. 

XI. Promover parcerias com os sindicatos rurais, grandes geradores e instituições  no 

sentido de favorecer o tratamento e a disposição final dos resíduos de embalagens de 

agrotóxicos. 

 

Estratégias para a diretriz 1 

 

Estratégia 1: Estruturar equipes de fiscalização para os resíduos industriais.  

 

Estratégia 2: Capacitar as equipes de fiscalização para atuarem conforme legislação vigente. 

  

Estratégia 3:  Promover a ciraçao de banco de dados específico para  os resíduos gerados nas 

industrias de forma a ter-se melhor controle e alimentar banco de dados do Governo Federal.  

 

Estratégias para a diretriz 2 

 

Estratégia 1: Fomentar, por meio de medidas indutoras para que micro e pequenas empresas 

geradoras de resíduos sólidos industriais elaborem e implementem o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Industriais com base em termos de referência simplificados.  

 

Estratégia 2: Fomentar o desenvolvimento tecnológico relacionado ao aproveitamento de 

resíduos sólidos industriais.  
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Estratégia 3: Criar medidas indutoras para o aproveitamento de resíduos da indústria.  

 

Estratégias para a diretriz 3 

 

Estratégia 1: Estimular, fomentar e apoiar o uso de resíduos sólidos, materiais reciclados e 

recicláveis pela indústria, como insumos e matérias-primas, por meio de medidas indutoras e 

linhas de financiamento.  

 

Estratégia 2: Fomentar, por meio de medidas indutoras o desenvolvimento de tecnologias de 

destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos industriais.  

 

Estratégia 3: Fomentar, por meio de medidas indutoras a infraestrutura de destinação final 

ambientalmente adequada de resíduos sólidos industriais.  

 

Estratégia 4: Fomentar, por meio de medidas indutoras, o desenvolvimento tecnológico 

relacionado ao aproveitamento de resíduos sólidos industriais. 
 

Estratégias para a diretriz 4 
 

Planejar e estabelecer planos, programas, projetos que visem: 

 

Estratégia 1: Incentivar, auxiliar e prover recursos que para as indústrias geradoras de RI 

desenvolvam planos de gerenciamento de RI. 

 

Estratégia 2: Fiscalizar a implantação do PGRI. 

 

Estratégia 3: Viabilizar estudos futuros para tecnologias adequadas e sustentáveis. 

 

Estratégia 4: Estruturar fiscalização integrada. 

 

Estratégias para a diretriz 5 

 

Estratégia 1: Promover junto ao setor empresarial parcerias com as associações e 

cooperativas de catadores. 

 

Estratégia 2: Fiscalizar a execução dos convênios quando possível. 

 

Estratégias para as diretrizes 6 a 11 

 

Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 

Estratégia 1: Regulamentar as obrigações das cadeias produtivas sobre os resíduos 

industriais, visando estruturar um sistema declaratório de dados e informações a ser 

encaminhado ao gestor público pelos geradores. 
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Estratégia 2: Regulamentar no âmbito do município as decisões, regras e procedimentos das 

Câmaras Setoriais de cada resíduo sujeito à Logística Reversa. 

 

Estratégia 3: Estruturar as compras públicas de fornecedores de materiais industriais, com 

base na A3P. 

Estratégia 4: Criar legislação municipal que regulamente em nível local os descartes, criando 

protocolos e procedimentos condizentes com o perfil do município, conforme preceitua a Lei 

12.305/2010. 

 

5.2.3.2 Infraestrutura Operacional 

 

5.2.3.2.1 Instalações  

 

1. Exigir que as instalações sejam implantadas conforme o PMGIRS – CG. 

 

5.2.3.2.2 Equipamentos  

 

1. Incentivar a implantação de dispositivo de rastreamento em todos os veículos que 

exercem atividades ligadas à processos produtivos com produtos perigosos ou 

potencialmente contaminantes;  

 

5.2.3.3 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Construir Cadastro único de geradores. 

2. Estabelecer regras para o Plano de Gerenciamento, respeitando o conteúdo mínimo 

exigido na Política Nacional de Resíduos Sólidos; exigir sua elaboração e fiscalizar a 

execução. 

3. Estabelecer Planos Mínimos visando pequenos geradores de Resíduos Perigosos, 

respeitando o conteúdo mínimo exigido na Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

exigir sua elaboração e fiscalizar a execução. 

4. Mapear locais de armazenamento irregulares de forma georeferenciada;  

 

5.2.3.4 Comunicação e divulgação 

 

1. Processo de divulgação dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

2. Promover parcerias do órgão licenciador com entidade setorial para: produzir cartilhas 

de procedimentos; cursos de formação e informação; educação continuada; 

 

5.2.3.5 Metas e Prazos   

 

A Tabela 26 mostra o percentual de redução de geração de rejeitos na indústria com 

base no inventário nacional de 2014. 
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Tabela 26 – Redução da geração de rejeitos  na indústria com base no inventário nacional de 2014. 

RI 2015 2019 2023 2027 2031 

Brasil 10 20 40 60 70 

Região 

Nordeste 
10 20 40 60 70 

 

As metas a seguir são adaptadas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

 

META 1: Disposição final ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos industriais – 

100% até 2018. 100% ate 2031 

Prazo: Curto prazo. 

 

META 2: Redução da geração dos rejeitos da indústria, com base no Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais de 2014. 20% em 2019. 

Prazo: Curto prazo. 
 

5.2.4 Resíduos de Logística Reversa – 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, destacam-se as pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes, pneus, embalagens de agrotóxicos e resíduos 

eletroeletrônicos. Estes resíduos são considerados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

lei 12.305/2010 como resíduos da logística reversa. 

 

5.2.4.1 Diretrizes e estratégias 

 

Será priorizada a implementação da logística reversa até o ano de 2016 das seguintes 

cadeias: embalagens de óleos lubrificantes; equipamentos eletroeletrônicos; embalagens em 

geral; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mistas; descarte de medicamentos. A 

priorização das cadeias descritas foi definida pelo Comitê Orientador que, de acordo com o 

Decreto nº 7.404, de 2010, é o responsável pela implementação da Logística Reversa. Tal 

prioridade foi definida considerando à obrigatoriedade de implantação da Logística Reversa 

da Lei nº 12.305, de 2010 e dos impactos ambientais e de saúde pública que tais cadeias 

possuem. A Logística Reversa será instituída por meio de Acordos Setoriais envolvendo 

importadores, fabricantes, comerciantes, distribuidores, cidadãos e titulares pelos serviços 

municipais de limpeza e manejo dos resíduos sólidos urbanos. A seguir são apresentadas as 

principais características da LR das cadeias priorizadas.  
 

Embalagens de Óleos Lubrificantes  

 

Inicialmente deverá ser implementada a LR de Embalagens Plásticas de Óleos 

Lubrificantes com início previsto para o ano de 2016, prevendo a sua implantação 

progressivamente em todo território nacional.  
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Equipamentos Eletroeletrônicos  

 

Será implementada a LR de equipamentos eletroeletrônicos por tipo de linha. A 

implementação da LR dessa cadeia está prevista para se dar a partir do ano de 2016 e deverá 

se dar de forma progressiva, conforme estiver estabelecido em Acordo Setorial específico a 

ser formulado. 

 

Embalagens em Geral  

 

Deverá ser implementada em harmonia com a Coleta Seletiva a partir do ano de 2015. 

O objeto da LR de Embalagens abrangerá a toda fração seca dos resíduos sólidos domiciliares 

e equiparáveis a domiciliares. As metas para a LR deverão ser estabelecidas em Acordo 

Setorial específico e deverão ser compatíveis com as metas previstas para a redução dos 

resíduos sólidos urbanos secos que serão dispostos em aterros sanitários ao longo do alcance 

do presente Plano Nacional de Resíduo Sólidos. A LR das Embalagens em Geral deverá ser 

feita prioritariamente com a participação dos catadores(as) de materiais recicláveis e 

reutilizáveis.  

 

Lâmpadas Fluorescentes, de Vapor de Sódio e Mistas  

 

Deverá ser implementada a LR de Lâmpadas Fluorescentes, de Vapor de Sódio e 

Mistas a partir do ano de 2016 com prioridade para sua implementação por porte de 

municípios de forma a propiciar o recolhimento em centros com maior densidade 

demográfica, com a fixação de metas a serem definidas em Acordos Setoriais específicos.  

 

Descarte de Medicamentos 

 

A implementação da LR de medicamentos está prevista para se dar a partir do ano de 

2016, conforme estiver estabelecido em Acordo Setorial específico a ser formulado. Além das 

cadeias relacionadas anteriormente será priorizada até o ano 2015 a implantação da Logística 

Reversa em mais cinco cadeias. Sugere-se priorizar a implantação da Logística Reversa para 

as seguintes cadeias:  

Óleos vegetais de uso alimentar;  

Resíduos e outras embalagens de óleos lubrificantes;  

Veículos usados e fora de uso  

 

5.2.4.2 Diretrizes  

 

1. Promover os descartes regulares mínimos desses resíduos. 

2. Definir a destinação para estes resíduos. 

3. Seguir a definição expressa pelos acordos setoriais de cada cadeia produtiva, 

apontando qual o processamento a ser feito para cada material. 

4. Produzir um inventário sobre os resíduos da logística reversa no município 

tomando-se como base o contexto nacional. 
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5. Definir ou destacar equipes de trabalho de iniciativa pública e social para acordos 

setoriais municipais (Público, Privado, Social) (COMDEMA, NUAP-PMRS). 

6. Uma vez identificadas as responsabilidades para cada tipo de resíduo, promover 

debate sobre como preparar a cidade, com suas dinâmicas sociais e econômicas, 

para integrar-se no processo da logística reversa estadual, nacional e regional. 

7. Identificar fluxo dos Resíduos da Logística Reversa na cidade e elaborar plano de 

ação. 

8. Planejar e implantar um Programa de Inclusão Digital. 

9. Elaborar projetos municipais, priorizando a inserção socioeconômica dos 

catadores, capacitados e equipados para fazer a coleta e transporte dos resíduos de 

logística reversa, que ainda não foram contemplados na versão do PMGIRS 

Campina Grande: 

i. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãoes do SISNAMA, do SNVS e do Suasa, 

ou em normas técnicas; 

ii. Pilhas e baterias; 

iii. Óleos lubrificantes (resíduos e embalagens); 

iv. Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, de mercúrio e de luz mista; 

v. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

10. Priorizar a contratação de cooperativas ou associação de catadores para fazer a 

coleta, transporte e o beneficiamento dos resíduos de logística reversa. 

11. Criar uma lei municipal para regulamentar os resíduos gerados no município 

passíveis de logística reversa, prevendo ações punitivas para os geradores e o 

cidadão que descatar inadequadamente e/ou não entregar nos pontos de coleta seus 

resíduos. 

12. Instituir através dos acordos setoriais municipais, planos de educação ambiental 

para a população em geral, acerca das práticas municipais de logística reversa. 

13. Formação e condições de infraestrutura para os catadores(as) visando a redução de 

riscos em relação ao manuseio dos resíduos de logística reversa. 

 

5.2.4.3 Estratégias (Instrumentos de Gestão) 

  

5.2.4.4 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 

1. Regulamentar no âmbito do município as decisões e regulamentações dos Acordos 

Setoriais de cada resíduo sujeito à Logística Reversa. 

2. Definir, em nível local, as responsabilidades dos fabricantes no processo da Logística 

Reversa. 

3. Definir regras e procedimentos legais, em nível local, para que sejam estabelecidas as 

responsabilidades dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, no 

processo da Logística Reversa, assumindo assim o passivo do produto fabricado, findo 

seu ciclo de vida útil. 
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4. Proposta de legislação que permita a responsabilização dos agentes, regulamentando 

em nível municipal o monitoramento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos materiais e produtos. 

5. Definir protocolo de advertência, seguida de cobrança legal onerosa para produtos 

descartados irregularmente. 

6. Estabelecer regras e procedimentos para o recebimento e destinação adequada dos 

Resíduos de Logística Reversa captados nos órgãos públicos, advindos da implantação 

da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. 

 

5.2.4.5 Infraestrutura Operacional 

  

5.2.4.5.1 Instalações 

  
1. Oferecer uma rede de Ecopontos que possam receber Resíduos da Logística Reversa 

oriundos de pequenos geradores. 

2. Instalar ponto de entrega voluntária de equipamentos eletroeletrônicos em locais 

planejados pelo programa.  

3. Estabelecer parcerias com os fabricantes para instalações de PEV‟s de 

eletroeletrônicos. 

 

5.2.4.5.2 Equipamentos 

 

1. Promover a instalação de Recipientes específicos para descarte da população com 

parcerias. 

 

5.2.4.6 Mecanismos de monitoramento e controle  

 

1. Identificar e cadastrar os responsáveis locais por receber e destinar cada tipo de 

resíduo da logística reversa de forma adequada. 

2. Definir forma de controle, visando atestar para onde se encaminha os resíduos da 

logística reversa. 

3. Cadastrar, mapear, monitorar e fiscalizar através de sistema de georreferenciamento, 

fabricantes, importadores, revendedores e comerciantes, com monitoramento dos 

resíduos emitidos e recolhidos no município. 

 

5.2.4.7 Comunicação e divulgação 

 

1. Divulgar resultados dos acordos setoriais das diversas cadeias produtivas da logística 

reversa. 

2. Promover parcerias com fabricantes e fornecedores na orientação para a população 

onde destinar os produtos da logística reversa. 

3. Tornar os pontos de recolhimento dos materiais atraentes, apresentados com destaque 

nos pontos de venda. 

4. Disponibilizar informações sobre a logística reversa e a política nacional e municipal 

de resíduos sólidos, junto aos pontos de recolhimento.  
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5.2.4.8 Metas e Prazos  

 

As metas serão determinadas pelos Acordos Setoriais estabelecidos no âmbito do 

Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa, que é composto 

pelos ministérios do Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Paralelamente, há 

iniciativas estaduais para a assinatura de acordos setoriais. 

 

5.2.5 Resíduos Agrossilvopastoris  

 

O crescimento do setor agrosilvopastoril nos últimos anos indica que a geração de 

resíduos continuará aumentando e o seu manejo, tratamento e disposição devem ser 

adequados, já que estas atividades dependem prioritariamente de recursos naturais para 

existirem. O manejo adequado traz consigo também o beneficio da redução do gás metano, 

evitando sua emissão na atmosfera, reduzindo assim o impacto provocado. 

A principal limitação do estudo para a quantificação dos resíduos agrossilvopastoris 

gerados nas áreas da agricultura, pecuária, silvicultura e agroindústrias associadas, segundo o 

PNRS (2012),  foi a falta de dados primários sistematizados, índices de geração de resíduos 

para as diferentes produções e criações (pelo menos em nível das 5 grandes regiões), bem 

como localização geográfica das atividades. É importante ainda destacar que as embalagens 

vazias de agrotóxicos são classificadas como “resíduos perigosos”, apresentando elevado 

risco de contaminação humana e ambiental se descartadas sem o controle adequado. 

Entre as principais sugestões para o aprimoramento das políticas para o setor estão: a 

implementação de instrumentos legais que instituam como documento básico das atividades o 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos no Setor Agrosilvopastoril; a inclusão do setor no 

Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos; o incentivo ao aproveitamento 
energético dos resíduos agrosilvopastoris através de sistemas de tratamento (combustão ou 

biodigestão) individuais ou consorciados; a criação de fundos de investimento que visem a 

implementação de projetos eco-eficientes na produção e agroindústrias primárias associadas 

ao setor agrosilvopastoril, buscando a minimização da geração de resíduo e manejo adequado 

dos mesmos; a elaboração de políticas que subsidiem o manejo florestal, indicando a 

necessidade do plano de manejo dos resíduos que sobram no campo. 

 

5.2.5.1 Diretrizes 

 

I. Destinação adequada dos resíduos da agroindústria para compostagem, biodigestão ou 

outras tecnologias apropriadas.  

II. Fiscalizar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris. 

III. Identificar as cadeias produtivas existentes no município e promover um inventário 

das atividades agrossilvopastoris, a partir do próximo Censo Agropecuário (2015). 

IV. Avaliar a logística e a viabilidade social, ambiental e econômica do processo de 

utilização dos resíduos agrossilvopastoris. 



    
 

 

99 

V. Construção de um Banco de Dados que consolide as diversas bases de dados 

distribuídas por diversos órgãos e que venha a se agregar ao Sistema Municipal de 

Informações - SMIRS. 

VI. Destinar adequadamente os resíduos agrossilvopastoris por compostagem, biodigestão 

ou outras tecnologias, desde que atenda a Política Nacional de Mudanças Climáticas. 

 

Estratégias para a diretriz 1 

 

Estratégia 1: Avaliar o potencial dos resíduos da agroindústria como fontes de nutrientes e 

condicionadores do solo para as atividades agrossilvopastoris e para a geração de energia.  

 

Estratégia 2: Identificar e monitorar junto ao setor agroindustrial, os insumos 

agrossilvopastoris geradores de resíduos visando apontar o tratamento e a destinação 

adequadas das embalagens de agrotóxicos.  

 

Estratégia 3: Estimular e apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de 

aproveitamento dos resíduos da agroindústria visando à redução da contaminação biológica, 

por metais pesados e demais contaminantes químicos que possam estar presentes nesses 

resíduos.  

 

Estratégia 4: Proporcionar incentivos financeiros e fiscais para implementação de 

tecnologias para tratamento e aproveitamento dos resíduos gerados pela agricultura familiar.  

 

Estratégias para a diretriz 2 

 

Estratégia 1: Desenvolver e divulgar propostas adaptadas localmente para segregação de 

resíduos recicláveis secos no meio rural e para sua destinação adequada, priorizando áreas 

com maior concentração populacional. 

 

Estratégia 2: Promover eventos e campanhas para divulgar e discutir a importância do 

aproveitamento de resíduos orgânicos e minerais para a produção agrícola no âmbito 

municipal.  

 

Estratégia 3: Revisar as normas técnicas e legais para possibilitar e facilitar o aproveitamento 

dos resíduos Agrossilvopastoris. 

 

Estratégia 4: Estabelecer incentivos, isenções fiscais e linhas de financiamento para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica com vistas ao aproveitamento de resíduos 

agrossilvopastoris. 

 

Estratégias para as diretrizes 3 a 6 

 

Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   
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Estratégia 1: Estabelecer, a cada cinco (05) anos, cenários de tipologias de atividades 

agrossilvopastoris e a geração e destinação adequada de resíduos agrossilvopastoris gerados 

no município. 

 

Estratégia 2: Criar legislação municipal que regulamente em nível local os descartes, criando 

protocolos e procedimentos condizentes com o perfil do município, conforme preceitua a Lei 

12.305/2010. 

 

Estratégia 3: Promover eventos e campanhas para divulgar e discutir a importância do 

aproveitamento de resíduos orgânicos e minerais para a produção agrícola do município. 

 

5.2.5.2 Infraestrutura Operacional 

 

5.2.5.2.1 Instalações  

 

1. Incentivar a criação de instalações adequadas para o recebimento de resíduos 

agrossilvopastoris. 

 

5.2.5.2.2 Equipamentos  

 

1. Incentivar a implantação de dispositivo de rastreamento em todos os veículos que 

exercem atividades ligadas à processos produtivos com produtos perigosos ou 

potencialmente contaminantes. 

 

5.2.5.3 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Construir Cadastro único de geradores de resíduos agrossilvopastoris. 

2. Estabelecer regras para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris 

exigir sua elaboração e fiscalizar a execução. 

3. Mapear locais de armazenamento e descarte irregulares de forma georeferenciada;  

 

5.2.5.4 Comunicação e divulgação 

 

1. Processo de divulgação dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

referentes aos resíduos agrossilvopastoris. 

2. Promover parcerias do órgão licenciador com entidade setorial para: produzir cartilhas 

de procedimentos; cursos de formação e informação; educação continuada; 

 

5.2.5.5 Metas e Prazos   

 

A Tabela 27 mostra as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os resíduos 

agrossilvopastoris. 
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Tabela 27 – Inventário de resíduos agrossilvopastoris (%) 

AGROSSILVOPASTORIS 2015 2019 2023 2027 2031 

Brasil 100 100 100 100 100 

Região Nordeste 100 100 100 100 100 

 

Aa meta a seguir é adaptada do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

META 1: Promover o inventário municipal de resíduos sólidos agrossilvopastoris até 2019. 

Prazo: Curto prazo. 
 

5.2.6 Resíduos de Transportes 

 

5.2.6.1 Frota de veículos 

 

De acordo com os dados do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 

referentes ao mês de dezembro de 2013, o município de Campina Grande possui uma frota 

que totaliza 142.277 veículos, distribuídos da seguinte forma conforme a Tabela 28 e a Tabela 

29: 

 Em função da quantidade de veículos, estimou-se o número de pneus por tipo de 

veículo e a quantidade de óleo utilizado, considerados esses os principais resíduos gerados 

nos serviços de transporte. 

 
Tabela 28 - Quantidade de veículos e pneus gerados no município de Campina Grande. 

TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE PNEUS* TOTAL 
AUTOMÓVEL 68.483 4 por veículo 273.932 
CAMINHÃO 4.325 6 por veículo 25.950 

CAMINHÃO TRATOR 677 4 por veículo 2.708 
CAMINHONETE 8.972 4 por veículo 35.888 

CAMIONETA 3.179 4 por veículo 12.716 
CICLOMOTOR 34 2 por veículo 68 

MICRO-ÔNIBUS 339 4 por veículo 1.356 
MOTOCICLETA 44.885 2 por veículo 89.770 

MOTONETA 7.825 2 por veículo 15.650 
ÔNIBUS 759 6 por veículo 4.554 

QUADRICICLO 1 4 por veículo 4 
REBOQUE 1.043 4 por veículo 4.172 

SEMI-REBOQUE 847 4 por veículo  3.388 
SIDE-CAR 3 3 por veículo 9 
OUTROS 4 0  0 

TRATOR RODAS 3 4 por veículo 12 
TRICICLO 41 3 por veículo 123 

UTILITÁRIO 857 4 por veículo 3.428 

TOTAL 142.277 - 473.728 
Fonte: DENATRAN, dezembro de 2013. 

*quantidades estimadas 
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Tabela 29 - Quantidade de veículos e óleos gerados no município de Campina Grande. 

TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE ÓLEO* TOTAL 
AUTOMÓVEL 68.483 4  273.932 
CAMINHÃO 4.325 10 43.250 

CAMINHÃO TRATOR 677 8 5.416 
CAMINHONETE 8.972 5 44.860 

CAMIONETA 3.179 5 15.895 
CICLOMOTOR 34 1 34 

MICRO-ÔNIBUS 339 7 2.373 
MOTOCICLETA 44.885 1,5 67.328 

MOTONETA 7.825 1,5 11.738 
ÔNIBUS 759 8 6.072 

QUADRICICLO 1 2 2 
REBOQUE 1.043 7 7.301 

SEMI-REBOQUE 847 6 5.082 
SIDE-CAR 3 2 6 
OUTROS 4 0 0 

TRATOR RODAS 3 4 12 
TRICICLO 41 2 82 

UTILITÁRIO 857 3 2.571 

TOTAL 142.277 
 

485.953 
Fonte: DENATRAN, dezembro de 2013. 

*quantidades estimadas em litros/veículo 

  

Sabe-se que nem todos os proprietários de veículos realizam a sua manutenção 

periodicamente e portanto não se pode afirmar que os números apresentados são definitivos, 

mas para fins de estimativas e como ponto de partida esses números podem servir para nortear 

a adoção de medidas que atenuem os impactos da geração desse tipo de resíduo. Como 

propostas de diretrizes para os resíduos de transporte apresentam-se os seguintes pontos: 

 Fiscalização através de programas de controle da poluição do ar por veículos 
automotores; 

 Criação de programas de gerenciamento de pneus inservíveis, baseados na Resolução 
CONAMA n° 416/2009; 

 Estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 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 pneus e óleos lubrificantes, conforme o art. 33 da Lei n° 12.305/2010. 

 

A fim de projetar a quantidade de resíduos de transportes para os horizontes do plano, 

foi feita uma estimativa da quantidade de pneus e óleos descartados anualmente no município 

de Campina Grande baseada no crescimento médio da frota de veículos do município 

supracitado de 8,61% ao longo dos últimos 5 anos (2009 a 2013). Os dados de frota de 

veículos utilizados são DENATRAN.  

Considerando que um jogo de pneus tenha vida útil de dois (02) anos, a quantidade de 

pneus descartados anualmente, mostrados na Tabela 30 será a metade da gerada. 
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Tabela 30 – Estimativa da quantidade descartada de pneus e óleos automotivos em Campina Grande 

ANO FROTA PNEUS GERADOS PNEUS DESCARTADOS ÓLEO GERADO* 

2015 167.832 558.816 279.408 573.237 

2016 182.282 606.930 303.465 622.592 

2017 197.977 659.187 329.593 676.197 

2018 215.022 715.942 357.971 734.418 

2019 233.536 777.585 388.793 797.651 

2020 253.643 844.535 422.268 866.329 

2021 275.482 917.250 458.625 940.920 

2022 299.201 996.225 498.112 1.021.933 

2023 324.962 1.082.000 541.000 1.109.922 

2024 352.941 1.175.160 587.580 1.205.486 

2025 383.330 1.276.341 638.171 1.309.278 

2026 416.334 1.386.234 693.117 1.422.007 

2027 452.181 1.505.589 752.795 1.544.442 

2028 491.114 1.635.220 817.610 1.677.419 

2029 533.398 1.776.013 888.006 1.821.844 

2030 579.324 1.928.927 964.464 1.978.705 

2031 629.204 2.095.008 1.047.504 2.149.072 

2032 683.378 2.275.388 1.137.694 2.334.107 

2033 742.217 2.471.299 1.235.650 2.535.073 

2034 806.122 2.684.078 1.342.039 2.753.343 

2035 875.529 2.915.177 1.457.589 2.990.406 

Fonte: Dados da frota de dezembro de 2013 – DENATRAN 

*quantidades estimadas em litros/veículo 

 

A Tabela 31 mostra a quantidade projetada de pneus descartados para o horizonte do 

plano.  

 
Tabela 31 – Quantidade projetada de pneus descartados para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 357.971 Pneus/ ano 

Médio Prazo 2023 541.000 Pneus/ ano 

Longo Prazo 2035 1.457.589 Pneus/ ano 
 

5.2.6.2 Resíduos de terminais rodoviários 

 

Considerando que o total de embarques e desembarques no ano de 2012 no terminal 

rodoviário Argemiro de Figueiredo foi de 1.256.262, segundo os dados do setor de estatística 

do terminal, fez-se uma estimativa da quantidade de resíduos gerados considerando que cada 

passageiro gera em torno de 0,180 kg de resíduo por viagem no setor de embarque. Sendo 
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assim, as Tabelas 32 e 33 mostram a quantidade estimada de resíduos para os horizontes deste 

PMGIRS – CG. 

Em função da inexistência de dados oficiais sobre a quantidade de passageiros dos 

anos anteriores, adotou-se uma taxa de crescimento anual de 5% do número de passageiros 

para estimar a quantidade. (Tabela 32) 

 
Tabela 32 - Geração de resíduos no Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo considerando geração 

per capita de 0,180kg e taxa de crescimento de 5% ao ano sobre os valores de 2012 

ANO PASSAGEIROS GERAÇÃO DE RESÍDUOS UNIDADE 

2015 1.454.280 261.770 kg/ ano 

2016 1.526.994 274.859 kg/ ano 

2017 1.603.344 288.602 kg/ ano 

2018 1.683.511 303.032 kg/ ano 

2019 1.767.687 318.184 kg/ ano 

2020 1.856.071 334.093 kg/ ano 

2021 1.948.875 350.797 kg/ ano 

2022 2.046.318 368.337 kg/ ano 

2023 2.148.634 386.754 kg/ ano 

2024 2.256.066 406.092 kg/ ano 

2025 2.368.869 426.396 kg/ ano 

2026 2.487.313 447.716 kg/ ano 

2027 2.611.678 470.102 kg/ ano 

2028 2.742.262 493.607 kg/ ano 

2029 2.879.376 518.288 kg/ ano 

2030 3.023.344 544.202 kg/ ano 

2031 3.174.512 571.412 kg/ ano 

2032 3.333.237 599.983 kg/ ano 

2033 3.499.899 629.982 kg/ ano 

2034 3.674.894 661.481 kg/ ano 

2035 3.858.639 694.555 kg/ ano 

 

A Tabela 33 mostra a quantidade projetada de resíduos de terminal rodoviário para o 

horizonte do plano.  

 
Tabela 33 - Quantidade projetada resíduos de terminal rodoviário para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 303.032 kg/ ano 

Médio Prazo 2023 386.754 kg/ ano 

Longo Prazo 2035 694.555 kg/ ano 

 

5.2.6.3 Resíduos de aeroportos 
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Segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO 

(2013), o movimento de pessoas no aeroporto de Campina Grande é mostrado na Tabela 34. 

A quantidade de passageiros apresentada na tabela supracitada contempla embarques e 

desembarques domésticos e internacionais. No ano de 2013, a movimentação de passageiros 

no aeroporto de Campina Grande foi de 143.766 pessoas. (Tabela 34)  

 
Tabela 34 – Evolução da movimentação de passageiros no aeroporto de Campina Grande de 2008 a 2013 

Ano 

Regular Não Regular 

Total 
Var. % 
Anual 

Part. na 
rede % D. I. D. I. E/G 

2008 60.126 0 4.374 0 1.793 66.293 - 0,06 

2009 79.338 0 1.132 0 1.770 82.240 24,06% 0,06 

2010 111.224 0 785 0 2.249 114.258 38,93% 0,07 

2011 102.619 0 397 0 1.728 104.744 -8,33% 0,06 

2012 124.631 0 588 0 2.390 127.609 21,83% 0,07 

2013 143.762 4 - - - 143.766 15,80% 0,06 

LEGENDA: D – doméstico; I – internacional; E/G – executiva/ geral 

Fonte: Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário, INFRAERO 2013 

 

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. (IPEA, 

2012). 

Estimando uma geração de 110 gramas por passageiro em Campina Grande é possível 

obter o seguinte prognóstico (Tabela 35) para geração de resíduos, considerando também que 

a movimentação de passageiros no aeroporto vai crescer com uma média de 18,46% a cada 

ano a partir de 2013. O crescimento de 18,46% foi obtido através da média da variação anual 

de passageiros dos últimos 6 anos.  

 
Tabela 35 - Geração de resíduos no aeroporto de Campina Grande considerando geração per capita de 

0,100kg por passageiro e taxa de crescimento de acordo com média dos últimos anos 

ANO PASSAGEIROS GERAÇÃO DE RESÍDUOS UNIDADE 

2015 207.351 20.735,10 kg/ ano 

2016 245.628 24.562,80 kg/ ano 

2017 290.971 29.097,10 kg/ ano 

2018 344.684 34.468,42 kg/ ano 

2019 408.313 40.831,29 kg/ ano 

2020 483.687 48.368,75 kg/ ano 

2021 572.976 57.297,62 kg/ ano 

2022 678.748 67.874,76 kg/ ano 

2023 804.044 80.404,44 kg/ ano 

2024 952.471 95.247,10 kg/ ano 

2025 1.128.297 112.829,72 kg/ ano 
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2026 1.336.581 133.658,08 kg/ ano 

2027 1.583.314 158.331,37 kg/ ano 

2028 1.875.593 187.559,34 kg/ ano 

2029 2.221.828 222.182,79 kg/ ano 

2030 2.631.977 263.197,73 kg/ ano 

2031 3.117.840 311.784,03 kg/ ano 

2032 3.693.394 369.339,37 kg/ ano 

2033 4.375.194 437.519,41 kg/ ano 

2034 5.182.855 518.285,50 kg/ ano 

2035 6.139.610 613.961,00 kg/ ano 

 

A Tabela 36 mostra a quantidade projetada de resíduos de aeroportos para o horizonte 

do plano. 

 
Tabela 36 - Quantidade projetada de resíduos de aeroportos para cada meta do horizonte do plano 

HORIZONTE ANO PROJEÇÃO UNIDADE 

Curto Prazo 2018 34.468,42 kg/ ano 

Médio Prazo 2023 80.404,44 kg/ ano 

Longo Prazo 2035 613.961,00 kg/ ano 
 

5.2.7 Resíduos de Serviços de Limpeza Pública  

 

Conforme indica o Diagnóstico nestes serviços serão focados dois aspectos para 

caracterizarem-se os resíduos de limpeza pública: os de varrição, de capinação e pintura de 

meio fio e o segundo os de limpeza de pontos de lixo (limpeza corretiva).  

O primeiro aspecto, muito importante da manutenção da cidade, tem seu âmbito de 

ação nas áreas de maior circulação e aglomeração de pessoas. São os destinos mais 

procurados onde se concentram atividades comerciais, de serviços e de eventos, geralmente 

coincidentes com as áreas centrais. O resíduo gerado é caracterizado como indiferenciado – 

composto por resíduos inertes, matéria orgânica e resíduos secos.  

No atual processo em implantação da varrição manual em Campina Grande estão 

sendo implantados oito (08) circuitos de varrição, com diferentes frequências de cobertura 

dependentes dos níveis de geração em cada bairro.  Na área central da cidade a frequência é 

diária e, em alguns trechos, mais de uma vez por dia e nos bairros adjacentes com frequência 

alternada, sendo varridos 3 vezes por semana, totalizando uma extensão de aproximadamente 

1.300 Km/mês. 

O segundo é a ação realizada pelo poder público municipal em locais de disposição 

irregular de resíduos sólidos, conhecidos como os pontos de lixo, em que são programadas 

ações de limpeza com frequências bimestrais. 

Com relação as Diretrizes, Estratégias, Metas e Prazos apresentam-se aqui os Resíduos 

Verdes – Resíduos de Podas e os Resíduos de Cemitérios, que compõem estes resíduos. 

 
5.2.7.1 Diretrizes 

1. Incentivar a redução, o reúso e a reciclagem dos resíduos de limpeza urbana. 
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2. Reduzir o volume de Limpeza Corretiva (terrenos baldios e outros) – de pontos de lixo 

na cidade. 

3. Planejar e implantar a varrição manual em outras áreas ainda não atendidas 

atualmente. 

4. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica. 

5. Definir cronograma especial de varrição para as principais áreas críticas existentes no 

município, tais como as que ocorrem acúmulo de águas pluviais vinculadas aos 

períodos com maiores precipitações das chuvas. 

6. Promover a apropriação de custo dos serviços de varrição e de preço público para 

grandes eventos privados que são responsáveis pela geração e custos. 

7. Incorporar na Política Municipal de Educação Ambiental o tema da varrição com 

objetivo de diminuir os resíduos descartados em vias públicas. 

8. Levantamento da quantidade gerada (qualitativo e quantitativo) da produção de 

Resíduos de podas e encaminhamento de galhos e folhagens para tratamento em 

conjunto com os resíduos úmidos. 

9. Elaborar plano de manutenção e poda regular para parques, jardins e arborização 

urbana, atendendo os períodos adequados para cada espécie. 

 

5.2.7.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)  

 

5.2.7.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 

1. Incluir dentro do regulamento de limpeza urbana norma legal que discipline o uso do 

espaço público em grandes eventos, bem como os serviços de limpeza pós-evento. 

2. Desenvolver estudo para editar norma com plano de podas e manutenção de áreas 

verdes. 

 

5.2.7.4 Infraestrutura Operacional 

 

5.2.7.4.1 Instalações  

 

1. Promover estudos para possíveis espaços de áreas de transbordo e triagem de RCC e 

de resíduos de varrição.  

2. Definir local de recepção, triagem, com produção de composto e aproveitamento de 

troncos nas próprias áreas verdes do município.  

 

5.2.7.4.2 Equipamentos  

 

1. Promover estudos para utilização de veículos, equipamentos, máquinas e ferramentais 

apropriados às diversas tarefas e atividades destes serviços que tragam eficiência 

operacional. 

2. Implantar a coleta de podas com trituração mecanizada de forma a otimizar os 

processos de tratamento biológico. 
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5.2.7.5 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Atuação dos conselhos municipais no acompanhamento da execução do PMGIRS – 

CG. 

2. Promover a modernização dos instrumentos de controle e fiscalização das descargas 

irregulares, agregando tecnologia de informação. 

3. Estruturar banco de dados sobre espécies arbóreas existentes no município: 

arborização de vias, parques, praças e próprios municipais. 

 

5.2.7.6 Comunicação e divulgação 

 
1. Promover programas e campanhas de resgate da responsabilidade compartilhada e 

coletiva pela cidade limpa, incentivando a não geração. 

2. Dar publicidade da ação dos serviços de limpeza urbana e agenda dos locais a serem 

atendidos. 

3. Programa educativo de preservação dos coletores (lixeirinhas) instalados em áreas de 

grande circulação, considerando ser patrimônio público. 

4. Preparar informação sobre plantio e escolha de espécies adequadas para conviver com 

a infraestrutura urbana.  

  

5.2.7.7 Metas e Prazos 

 

META1: Tornar permanente as iniciativas com relação à manutenção e busca de parcerias 

para as áreas verdes no município por empresas privadas – até 2018 

Prazo: Curto prazo. 

 

META 2: Desenvolver o Plano de Podas e Manutenção de Áreas Verdes até o final de 2016.  

Prazo: Curto prazo. 

 

META 3: Reutilizar composto orgânico proveniente do processamento dos Resíduos Verdes 

do Município para recuperação e manutenção de parques, canteiros, praças e jardins, até o ano 

de 2018. 

Prazo: Curto prazo. 

 

5.2.8 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. 

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 
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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. 

   

5.2.8.1 Diretrizes  

 

1. Exigência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Resíduos de Mineração, na 

forma estabelecida pela Lei 12.305/2010. 

2. Promover a execução dos Planos com estrutura para fiscalização dos mesmos. 

3. Identificar as cadeias produtivas existentes no município e promover um inventário 

das atividades de mineração. 

4. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica. 

5. Construção de um Banco de Dados que consolide as diversas bases de dados 

distribuídas por diversos órgãos e que venha a se agregar ao Sistema Municipal de 

Informações - SMIRS. 

 

5.2.8.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)  

 

5.2.8.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)   

 

1. Estabelecer, a cada cinco (05) anos, cenários de tipologias de atividades minerárias e a 

geração e destinação adequada de resíduos gerados na mineração. 

2. Criar legislação municipal que regulamente em nível local os descartes, criando 

protocolos e procedimentos condizentes com o perfil do município, conforme 

preceitua a Lei 12.305/2010. 

 

5.2.8.4 Infraestrutura Operacional 

 

5.2.8.4.1 Instalações  

 

1. Exigir que as instalações sejam implantadas conforme o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Mineração do gerador (indústria mineradora). 

 

5.2.8.4.2 Equipamentos  

 

1. Incentivar a implantação de dispositivo de rastreamento em todos os veículos que 

exercem atividades ligadas à processos produtivos com produtos perigosos ou 

potencialmente contaminantes;  
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5.2.8.5 Monitoramento e controle (fiscalização)  

 

1. Construir Cadastro único de geradores da indútria de mineração. 

2. Estabelecer regras para o Plano de Gerenciamento, respeitando o conteúdo mínimo 

exigido no Plano Nacional de Mineração; exigir sua elaboração e fiscalizar a 

execução. 

3. Mapear locais de armazenamento irregulares de forma georeferenciada;  

 

5.2.8.6 Comunicação e divulgação 

 

1. Processo de divulgação dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

referentes aos resíduos de mineração. 

2. Promover parcerias do órgão licenciador com entidade setorial para: produzir cartilhas 

de procedimentos; cursos de formação e informação; educação continuada; 

 

5.2.8.7 Metas e Prazos   

 

A Tabela 37 mostra o percentual de destinação ambientalmente adequada de Resíduos 

de Mineração, conforme meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

 
Tabela 37 – Destinação ambientalmente adequada de Resíduos de Mineração (% peso) 

RM 2015 2019 2023 2027 2031 

Brasil 80 85 90 95 100 

Região 

Nordeste 
80 85 90 95 100 

 

As metas a seguir são adaptadas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

 

META  1: Levantamento de dados dos resíduos gerados pela atividade mineral no território 

municipal , 90% até 2019. 

Prazo: Curto prazo.  
 

META 2: Destinação Ambientalmente Adequada de Resíduos de Mineração (% peso), 85 % 

até 2019. 

Prazo: Curto prazo.  
 

META 3: Implantaçao dos Planos de Gerneciamento de Resíduos de Mineração, 100% até 

2023. 

Prazo: Médio prazo.  
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5.2.9 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico  

 

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.  

Com relação às águas pluviais, a rede de drenagem de uma cidade é dividida em micro 

e macro drenagem, a primeira conduz os resíduos da lavagem de calçadas, de praças, feiras e 

mais uma série de atividades comerciais e industriais, que são levadas a circular 

superficialmente pelas ruas; em redes de drenagem que formam as galerias de águas pluviais, 

infraestrutura de caminhos subterrâneos alimentados por bocas de lobo.   

A macrodrenagem é formada por rios e córregos que recebem o volume das águas 

conduzidas pela rede de drenagem que não se infiltram e não evaporam no processo de 

“lavagem” feito pelas precipitações e ações humanas.   

O escoamento superficial que acaba na macrodrenagem encaminha uma série de 

detritos e diversos materiais que contribuem para o assoreamento (acumulo de detritos) nas 

redes de infraestrutura de drenagem da cidade.   

Nos períodos de seca, os materiais de diversas características podem acumular 

estreitando os canais e galerias que conduzem das águas nos períodos de chuva. O acúmulo 

de materiais na micro e macrodrenagem trazem consequências como o extravasamento dos 

rios e córregos provocando enchentes.  

 

5.2.9.1 Diretrizes  

 

1. Estabelecer cronograma de limpeza da micro e macrodrenagem, de acordo com a 

ocorrência de chuvas, visando reduzir os impactos econômicos e ambientais por 

ocorrência de alagamentos e enchentes. 

2. Reduzir, por meio de ensaios de caracterização, o volume de resíduos de limpeza de 

drenagens levados a aterro de resíduos perigosos. 

3. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica. 

4. Responsabilizar os agentes poluidores identificados a partir de análises dos lodos dos 

processos de dragagem ou desassoreamento de corpos d‟água. 

5. Intensificar o trabalho preventivo junto à população residente em áreas sujeitas a 

alagamentos e enchentes. 

 

5.2.9.2 Estratégias (instrumentos de gestão)  

 

5.2.9.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)  

 

Estabelecer procedimentos para coleta e análise físico-química e microbiológica dos 

produtos de desassoreamento (lodos), tornando obrigatória a análise periódica do material que 

é produto da dragagem desses corpos d‟água – à montante e à jusante de todas os pontos de 

despejo de efluentes no sistema hídrico;  

1. Implantar processos visando responsabilizar o agente poluidor pelos custos de 

disposição do material contaminado em aterro adequado, pela reparação do dano 
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causado e obrigação da adoção de medidas e instalações de tratamento de seus 

efluentes; 

2. Compatibilizar instrumentos com o Plano Diretor de Drenagem e Plano Diretor de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;  

3. Planejar o monitoramento da composição do lodo proveniente do trabalho de 

dragagem nos corpos d‟água que recebem tais efluentes, visando identificar o 

potencial agente poluidor. 

4. Registrar resultados de monitoramento no Sistema Municipal de Informações sobre 

Resíduos – SMIRS-CG. 

5. Monitorar relatórios de análises de produtos de desassoreamento e de estações de 

tratamento de água e esgoto, estabelecendo procedimentos para coleta e análise físico-

química dos lodos de maneira a possibilitar a identificação do agente poluidor. 

6. Identificação de empresas detentoras de estação de tratamento de águas e efluentes, 

gerando normas e procedimentos para informações de tratamento para destinação do 

lodo. 

7. Monitorar a macro e micro drenagem que recebe cargas potencialmente poluidoras 

vindas de estações de tratamento de efluentes operadas por empresas. 

 

5.2.9.4 Mecanismos de monitoramento e controle  

 

1. Identificar e cadastrar os responsáveis locais por receber e destinar cada tipo de 

resíduo da logística reversa (RSE) de forma adequada. 

2. Definir forma de controle, visando atestar para onde se encaminha os resíduos da 

logística reversa;  

 

5.2.9.5 Comunicação e divulgação 

 

Promover campanhas educativas junto a sociedade para manutenção e limpeza de 

quintais e bueiros, além de incentivar a prática de não descartar resíduos em vias públicas. 

1. Tornar as campanhas de conscientização permanentes.  

 

5.2.9.6 Metas e Prazos  

  

META 1: Promover estudos técnicos para implantar as unidades de recepção dos resíduos de 

saneamento adequada para recebimento deste material. - 2016 

Prazo: Curto prazo  

 

META 2:  Promover e desenvolver programas de educação ambiental junto à população 

atingida por alagamentos e enchentes no município - 2016. 

Prazo: Curto prazo 

 

META 3: Promover estudos para implantação dos procedimentos de coleta e análise dos 

lodos gerados nas ETE e ETA do município em parceria com a CAGEPA 

2016. 

Prazo: Curto prazo 
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6  Programas, projetos, ações e metas 

A partir de uma análise sobre o Diagnóstico da situação atual da gestão de resíduos 

sólidos em Campina Grande, do prognóstico, das diretrizes, estratégias e metas definidas no 

Plano, sugeriu-se a adoção de programas e projetos integrados(a serem elaborados 

especificamente pela SESUMA) direcionados a se obter a gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

Objetivando atender as demandas referentes aos serviços de limpeza urbana, e o 

manejo dos resíduos sólidos propõe-se 10 (dez) programas com os respectivos projetos e 

ações a serem executados, traduzindo, desta forma, a implementação das estratégias para 

alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

Os programas são o elo entre os gestores públicos e sociedade civil, consideram as 

previsões para o orçamento municipal e as oportunidades de apoio oferecidas pelo governo 

federal, principalmente, por meio de repasses de recursos (convênios, contratos de repasse, 

outros). Para tanto, desdobram-se em projetos e são acompanhados de ações práticas e metas 

para a concretização de objetivos comuns preestabelecidos, devendo ser monitorados quanto à 

sua evolução, por meio de indicadores de desempenho, conforme determinam as políticas 

públicas federais dos Ministérios de Meio Ambiente e das Cidades. As metas adotadas para 

este PMGIRS-CG são de natureza quantitativa. 

Neste sentido estes são os principais programas definidos para o Plano, no contexto da 

atual administração: 

 

 PROGRAMA 1: Universalização dos serviços de limpeza urbana 
o PROJETO 1: Universalização da coleta 

o PROJETO 2: Campina + Limpa 

o PROJETO 3: Coleta Campina (C2) 

o PROJETO 4: Melhoria operacional dos SLU 

 PROGRAMA 2: Melhoria institucional 
o PROJETO 1: Melhoria institucional da sede administrativa da SESUMA 

o PROJETO 2: Melhoria institucional da sede operacional da SESUMA 

 PROGRAMA 3: Recuperação de áreas degradadas 

o PROJETO 1: Projeto executivo da recuperação ambiental do Lixão do Mutirão 

o PROJETO 2: Licenciamento ambiental do projeto 

o PROJETO 3: Implantar projeto de recuperação ambiental 

o PROJETO 4: Monitoramento ambiental da área degradada 

 PROGRAMA 4: Gestão dos resíduos da construção civil 
o PROJETO 1: Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil 

o PROJETO 2: Elaborar projeto executivo de Estação de Transbordo e Triagem 

– ATT 

o PROJETO 3: Elaborar projeto executivo de Unidade Recicladora de RCC 

o PROJETO 4: Elaborar projeto executivo de Aterro de Reservação – AR 

o PROJETO 5: Fiscalização, monitoramento e controle 

 PROGRAMA 5: Coleta Seletiva 
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o PROJETO 1: Elaborar projeto de coleta seletiva de resíduos secos 

o PROJETO 2: Elaborar projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos 

o PROJETO 3: Implantar o projeto de coleta seletiva de resíduos secos 

o PROJETO 4: Implantar o projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos 

o PROJETO 5: Divulgação semestral do programa 

 PROGRAMA 6: Educação ambiental 
o PROJETO 1: Elaborar projeto de programa municipal de educação ambiental 

o PROJETO 2: Comunicação e divulgação do programa 

 PROGRAMA 7: Instalações operacionais 

o PROJETO 1: Promover a implantação de Unidade de Triagem de Resíduos 

Secos. 

o PROJETO 2: Promover a implantação de Ecopontos 

o PROJETO 3: Promover a implantação de lixeirinhas de 50 L 

o PROJETO 4: Promover a implantação de Pontos de Entrega voluntária – PEVs 

o PROJETO 5: Promover a implantação de áreas de transbordo e triagem – ATT 

 PROGRAMA 8: Sustentabilidade financeira dos SLU 
o PROJETO 1: Elaborar/ atualizar a base do cadastro municipal 

o PROJETO 2: Elaborar estudos para sistema de cobrança dos SLU conforme 

Lei 12.305/2010 

o PROJETO 3: Campanhas educativas no sistema lançado anualmente 

o PROJETO 4: Comunicação e divulgação do programa. 

 PROGRAMA 9: Legislação e normas sobre a gestão dos RSU 
o PROJETO 1: Elaborar dispositivo legal (Regulamento de Limpeza Urbana) 

o PROJETO 2: Elaborar estudos para sistema de cobrança dos SLU conforme 

Lei 12.305/2010 

o PROJETO 3: Campanhas educativas no sistema lançado anualmente 

 PROGRAMA 10. Sistema de Disposição Final dos RSU 

o PROJETO 1: Estudo de seleção de áreas para a disposição final adequada dos 

RSU 

o PROJETO 2: Elaboração de Projeto Executivo do sistema integrado de 

tratamento e disposição final dos RSU 

o PROJETO 3:  Elaboração dos Estudos Ambientais 

o PROJETO 4: Implantação do CTR  

 

Os quadros 1 a 38 mostram os dez (10) programas sugeridos por este PMGIRS, 

destacando seus projetos, objetivos, ações a serem desenvolvidas, agente responsável pelo 

desenvolvimento da ação, bem como os prazos e metas estipulados para cada projeto. Além 

disso, apresentam-se o orçamento geral estimado para cada projeto. 
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Quadro 1 - Projeto de universalização da coleta de RSD 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 U
n

iv
e

rs
a

li
z
a
ç

ã
o

 d
a

 

c
o

le
ta

  Promover o 
atendimento a 100% 

da população 
residente no 

município 

AÇÃO 1 
Ampliar a cobertura da 

coleta regular de RSD em 
toda área urbana 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
Sociedade 

Curto e 
Médio 
Prazo 

Índice de cobertura atual: 
95% 

Aumentar em 2016 para 
96% 

Aumentar para 97% em 
2017. 

Aumentar para 98% em 
2018 

Atingir 100% até 2020 

Projeto 1.1.1 
R$ 499.082,00 

 

AÇÃO 2 

Ampliar a cobertura da 
coleta regular de RSD em 
todo distrito São José da 

Mata, Galante e Catolé do 
Boa Vista e zona rural 

Curto 
Prazo 

Zona Rural  
São José da Mata – 

Distrito 
100%  

Projeto 1.1.2 
R$ 26.216 

 
Quadro 2 - Projeto Campina + Limpa 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 P
ro

je
to

 

C
a

m
p

in
a

 +
 L

im
p

a
 

Promover o 
atendimento a toda 
área pavimentada 
com serviços de 

varrição e capinação 
de vias e pintura me 

meio fio  
 

AÇÃO 1 
Ampliar a cobertura do 

índice de varrição manual 
e capinação em toda área 

urbana pavimentada Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
Sociedade 

Médio e 
Longo 
Prazo  

Meta 1:  
2021 – aumentar 10% 
2023 – aumentar 10% 
2025 – aumentar 5% 

Até 2035 – 100% 

Projeto 1.2.1 
R$ 1.569.237 

 

AÇÃO 2 
Ampliar a cobertura do 

índice de varrição e 
capinação nas vias 

pavimentadas do distrito 
de São José da Mata, 

Galante e Catolé do Boa 
Vista 

Curto 
Prazo 

Meta 2: atender 100% 
até 2016 

Projeto 1.2.2 
R$ 50.028 
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Quadro 3 - Projeto Coleta Campina (C2) 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

3
 –

 P
ro

je
to

 C
o

le
ta

 

C
a

m
p

in
a

 (
C

2
) Promover a coleta 

de resíduos 
volumosos 

(Móveis, geladeiras, 
fogões) de forma 
programada em 

cada bairro 

AÇÃO 1 
Planejar projeto Coleta 
Campina (C2) onde a 

população disponibiliza de 
forma programada seus 

resíduos Volumosos 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
SEMAS 

Sociedade 

Curto 
Prazo 

Planejar Programa até 
2015. 

Implantar Programa no 
segundo semestre de 
2015 em 50% da área 

urbana 
Implantar Programa no 
primeiro semestre de 

2016 nos 50% restantes 
da área urbana 

Projeto 1.3.1 
R$ 792.000 

AÇÃO 2 
Promover a reutilização 

de alguns móveis 
reaproveitáveis para 

doação social a população 
carente 

Curto 
Prazo 

Projeto 1.3.2 
R$ 600.000 

 
Quadro 4 - Projeto de melhoria operacional dos SLU 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

4
 –

 M
e

lh
o

ri
a

 

o
p

e
ra

c
io

n
a

l 
d

o
s

 S
L

U
 Melhorar a 

prestação dos 
serviços de Limpeza 

urbana com 
equipamentos 
compatíveis e 

sempre que possível 
com inovações 

tecnológicas (coleta 
mecanizada, 

varredeiras com 
aspiração, etc.) 

AÇÃO 1 

Promover o uso de 
equipamentos adequados  

aos serviços 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
Sociedade 

Curto 
Prazo 

Meta: até 2018 
Projeto 1.4.1 
R$ 1.071.000 
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Quadro 5 - Projeto de melhoria institucional da sede da SESUMA 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 
p

a
ra

 a
 m

e
lh

o
ri

a
 

in
s
ti

tu
c
io

n
a
l 

d
a
 S

e
d

e
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 d
a
 

S
E

S
U

M
A

 Desenvolver o 
projeto para 
adequação e 
ampliação da 

infraestrutura física 
da SESUMA 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 

planejamento de espaços 
otimizados das salas na 
SESUMA Ex: Ilhas de 

Trabalho 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: até 2018 
 

Projeto 2.1.1 
R$ 75.800 

AÇÃO 2 

Promover estudos para 
otimização dos 

equipamentos utilizados 
na gestão 

 

Meta 2: até 2015 
Projeto 2.1.2 
R$ 24.500 

 
Quadro 6 - Projeto de melhoria institucional da sede operacional - DLU 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 p
a
ra

 

a
 m

e
lh

o
ri

a
 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l 

d
a
 S

e
d

e
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 
- 

D
L

U
 

Desenvolver projeto 
para adequação e 

ampliação da 
infraestrutura física 
da sede do DMLU 

 

AÇÃO 1 

Promover estudos para 
planejamento da 

otimização do espaço 
físico da garagem 

operacional 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 
 

Curto 
Prazo 

Meta 1: Licenciar até 
segundo semestre de 

2015 

Projeto 2.2.1 
R$ 38.500 

AÇÃO 2 
Promover estudos para 

planejamento da 
ampliação da Sede do 

DMLU 

Meta 2: Implantar até 
dezembro de 2015 

Projeto 2.2.2 
R$ 350.000 



PROGRAMA 3 – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PMGIRS – CG 

 

 

118 

Quadro 7 - Projeto executivo de recuperação ambiental do Lixão do Mutirão  

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
la

b
o

ra
r 

P
ro

je
to

 

E
x
e
c

u
ti

v
o

 d
a
 

re
c
u

p
e
ra

ç
ã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 

d
o

 L
ix

ã
o

 d
o

 M
u

ti
rã

o
 

Desenvolver o 
projeto de 

recuperação 
ambiental do lixão 

do mutirão 

AÇÃO 1 
Promover estudos 

preliminares e análises 
físico químicas e 

microbiológicas do 
efluente Prefeitura 

Municipal de 
Campina Grande 

SESUMA 

Prazo 
Imediato 

Meta 1: até 2014 
Projeto 3.1.1 
R$ 25.000,00 

AÇÃO 2 
Promover estudos 

geotécnicos sobre a 
massa de RSU aterrada 

Meta 2: até 2014 
Projeto 3.1.2 
R$ 45.000,00 

AÇÃO 3 
Projeto Executivo de 

Recuperação ambiental 
do Lixão 

Meta 3: até 2014 
Projeto 3.1.3 

R$ 380.000,00 

 

Quadro 8 - Licenciamento ambiental do projeto 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 

L
ic

e
n

c
ia

m
e
n

to
 

a
m

b
ie

n
ta

l 
d

o
 

p
ro

je
to

 

Promover a 
aprovação do 

Projeto Executivo 
mediante 

Licenciamento 
Ambiental 

AÇÃO 1 
Elaborar Programa de 
Recuperação de área 

degradada 
Prefeitura 

Municipal de 
Campina Grande 

SESUMA 

Curto 
Prazo 

Meta 1: Licenciar até 
segundo semestre de 

2015 
Licenciamento Municipal 

Projeto 3.2.1 
R$ 18.500 

AÇÃO 2 

Monitorar o projeto 
durante a fase de 

implantação 
 

Meta 2: Implantar até 
dezembro de 2015 

Projeto 3.2.2 
R$ 25.000 
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Quadro 9 - Implantação do projeto de recuperação ambiental 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

3
 –

 I
m

p
la

n
ta

r 

p
ro

je
to

 d
e
 

re
c
u

p
e
ra

ç
ã
o

 

a
m

b
ie

n
ta

l 

Promover a 
implantação do 

projeto Executivo 

AÇÃO 1 
Planejar etapas de 

implantação Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 

Curto 
Prazo 

 

Meta 1: até 2016 
Projeto 3.3.1 

R$ 7.200.000,00 

AÇÃO 2 

Implantar projeto com 
controle de obras – as 

built 
 

Meta 2: 2016 
Projeto 3.3.2 
R$ 36.000 

 

 

Quadro 10 - Projeto de monitoramento ambiental da área degradada 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

4
 –

 M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to

 A
m

b
ie

n
ta

l 
d

a
 

á
re

a
 d

e
g

ra
d

a
d

a
 

Promover o 
monitoramento e 

controle ambiental 
da área recuperada 

AÇÕES 1 e 2 
Promover contratação 

com Universidade(s) para 
o monitoramento da área 

durante implantação e pós 
recuperação 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 

Curto 
Prazo 

Meta 1: 06 meses antes 
do início da execução 

promover contratação da 
instituição responsável 

pelo monitoramento 
 

Projeto 3.4.1 
R$ 30.000,00 

 

Curto e 
Médio 
Prazo 

Meta 2: Monitorar por 10 
anos com relatórios 

trimestrais nos 2 
primeiros anos e a cada 
6 meses no restante do 

tempo monitorado 

Projeto 3.4.2 
R$ 600.000,00 

AÇÃO 3 
Investigação ambiental da 

área do antigo Lixão do 
Distrito Industrial 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 

Proprietário 

Curto 
Prazo 

Meta 3: até 2015 
Projeto 3.4.3 
R$ 78.500,00 
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Quadro 11 - Projeto de elaboração do PMGRCC 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
la

b
o

ra
r 

o
 P

la
n

o
 M

u
n

ic
ip

a
l 

d
e
 

G
e
re

n
c

ia
m

e
n

to
 d

e
 R

e
s
íd

u
o

s
 d

a
 

C
o

n
s
tr

u
ç
ã
o

 C
iv

il
 -

 P
M

G
R

C
C

 

Desenvolver o Plano 
de Gerenciamento 

de Resíduos da 
Construção Civil 
para o município 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 
caracterização dos RCC 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
SECOB 

Sociedade 
PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: até 2016 
 

Projeto 4.1.1 
R$ 4.800,00 

AÇÃO 2 

Promover estudos para 
identificar os grandes 

geradores de RCC 

Projeto 4.1.2 
R$ 5.200,00 

AÇÃO 3 
Promover estudos para 

identificar os 
transportadores de RCC 

Projeto 4.1.3 
R$ 5.200 

AÇÃO 4 

Promover estudos para 
identificar os bota foras 
existentes no território 

municipal 

Projeto 4.1.4 
R$ 5.200 

AÇÃO 5 
Promover estudos para 

integração das 
Secretarias envolvidas na 

Gestão dos RCC – 
SESUMA e SECOB 

Projeto 4.1.5 
R$ 35.000,00 
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Quadro 12 - Projeto executivo de estação de transbordo e triagem 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 

e
x
e

c
u

ti
v
o

 d
e
 e

s
ta

ç
ã
o

 d
e
 

tr
a
n

s
b

o
rd

o
 e

 t
ri

a
g

e
m

 –
 A

T
T

 

Desenvolver o 
projeto executivo da 

ATT 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 

Cadastramento dos 
transportadores – 

Caçambas basculantes, 
Disk entulhos, outros. Prefeitura 

Municipal de 
Campina Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: Licenciar até 
segundo semestre de 

2015 

Projeto 4.2.1 
R$ 5.000,00 

AÇÃO 2 
Promover Inventário das 

área de descargas 
clandestinas de RCC 

 
AÇÃO 3 

Formação de catadores e 
população de baixa renda, 
antes da implantação da 

ATT. 

Meta 2: Implantar até 
dezembro de 2015 

Projeto 4.2.2 
R$ 10.500,00 

 

Quadro 13 - Projeto executivo de unidade de reciclagem de RCC 

PROJETO OBJETIVO AÇÕES DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO 

META 
ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM 

R$) 

3
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 

e
x
e

c
u

ti
v
o

 d
e
 U

n
id

a
d

e
 

R
e
c
ic

la
d

o
ra

 d
e
 R

C
C

 

Desenvolver o projeto 
Executivo da Unidade 

de Reciclagem de 
RCC 

AÇÃO 1 
Elaborar o Projeto conforme 

planejamento 

Prefeitura Municipal 
de Campina Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: Licenciar 
até segundo 

semestre de 2015 
Meta 2: Implantar 
até dezembro de 

2016 
 

Projeto 4.3.1 
R$ 65.000,00 

AÇÃO 2 
Implantar projeto conforme 

planejado 

Projeto 4.3.2 
R$ 1.500.000,00 

AÇÃO 3 

Suporte de divulgação ao 
programa em etapa anterior a 

implantação 
 
 
 

Projeto 4.3.3 
R$ 3.800,00 
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AÇÃO 4 

Formação aos gestores, catadores 
e população de baixa renda, antes 

da implantação da unidade. 

Projeto 4.3.4 
R$ 10.500,00 

 

AÇÃO 5 
Acompanhamento da implantação 

e fiscalização da implantação 
 

Projeto 4.3.5 
R$ 8.500,00 

AÇÃO 6 

Monitoramento e controle de todo 
programa 

Projeto 4.3.6 
R$ 18.000,00 

 
Quadro 14 - Projeto executivo de aterro de reservação 

PROJETO OBJETIVO AÇÕES DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM 

R$) 

4
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 e
x
e

c
u

ti
v
o

 d
e
 

a
te

rr
o

 d
e
 r

e
s
e

rv
a
ç

ã
o

 -
 A

R
 

Desenvolver o projeto 
Executivo do Aterro de 

Reservação - AR de RCC 

AÇÃO 1 
Elaborar o Projeto conforme 

planejamento 

Prefeitura Municipal 
de Campina Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: Licenciar 
até primeiro 

semestre de 2015 
Meta 2: Implantar 
até dezembro de 

2016 

Projeto 4.4.1 
R$ 42.000,00 

AÇÃO 2 
Implantar o Projeto conforme 

planejamento 

Curto e Médio 
Prazo 

Projeto 4.4.2 
R$ 316.000,00 

AÇÃO 3 
Suporte de divulgação ao 

programa em etapa anterior a 
implantação 

Curto Prazo 
Projeto 4.4.3 
R$ 3.800,00 

AÇÃO 4 
Formação aos catadores(as) e 
gestores antes da implantação 

Curto Prazo 
Projeto 4.4.4 
R$ 10.500,00 

AÇÃO 5 
Acompanhamento da 

implantação e fiscalização da 
implantação 

 

Curto Prazo 
Projeto 4.5.4 
R$ 18.500,00 
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AÇÃO 6 
Monitoramento e controle de 

todo programa 
Curto Prazo 

Projeto 4.6.4 
R$ 30.000,00 

 

 
Quadro 15 - Projeto de fiscalização, monitoramento e controle 

PROJETO OBJETIVO AÇÕES DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO 

META 
ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM 

R$) 

5
 –

 F
is

c
a

li
z
a
ç

ã
o

, 

M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to

 e
 C

o
n

tr
o

le
 

Promover a exigência dos 
PGRCC das empresas 
mediante licenciamento 

e fiscalizar sua execução 

AÇÃO 1 

Implantar o Programa de 
Licenciamento específico, 

inclusive simplificado 

Prefeitura Municipal de 
Campina Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
prazo 

Até 2015 

Projeto 4.5.1 
R$ 3.500 

AÇÃO 2 
Suporte de divulgação ao 

programa em todas as etapas 

Projeto 4.5.2 
R$ 10.500 

AÇÃO 3 
Formação aos gestores 

municipais 

Projeto 4.5.3 
R$ 10.500 

AÇÃO 4 

Acompanhamento da 
implantação e fiscalização da 

implantação 

Projeto 4.5.4 
R$ 18.500 

AÇÃO 5 
Monitoramento e controle de 

todo programa 

Projeto 4.5.5 
R$ 30.000 

 



PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE COLETA SELETIVA – PMGIRS – CG 
 

 

124 

Quadro 16 - Projeto de coleta seletiva de resíduos secos 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 d
e
 

c
o

le
ta

 s
e
le

ti
v
a
 d

e
 r

e
s

íd
u

o
s
 

s
e
c

o
s
 

Desenvolver o 
projeto de coleta 

seletiva de resíduos 
secos 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 
planejamento da coleta 

seletiva para: 
Resíduos secos porta a 

porta 
Resíduos Secos para 

Condomínios 
Resíduos Secos para 

parceiros 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: até 2015 
Meta 1: Licenciar até 
segundo semestre de 

2015 
Meta 2: Implantar até 

dezembro de 2015 

Projeto 5.1.1 
R$ 75.000,00 

Convênio com as 
associações e 

cooperativas de 
catadores(as) 

AÇÃO 2 
Realizar convênio com as 

associações e 
cooperativas de 
catadores(as) 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina Grande 
SESUMA 

Cooperativas e 
Associações 

Imediato e 
Curto 
Prazo 

Meta 1: Realizar 
convênio com as 
cooperativas e 
associações de 

catadores(as) até 2017 

Projeto 5.1.2 
R$  

862.430,40 

 
Quadro 17 - Projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 E
la

b
o

ra
r 

p
ro

je
to

 d
e
 c

o
le

ta
 

s
e
le

ti
v
a
 d

e
 

re
s
íd

u
o

s
 ú

m
id

o
s

 

Desenvolver o 
projeto de coleta 

seletiva de resíduos 
úmidos 

AÇÃO 1 

Promover estudos para 
planejamento da coleta 

seletiva para: 
Resíduos úmidos porta a 

porta 
Resíduos úmidos para 

Condomínios 
Resíduos úmidos para 

parceiros 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: Licenciar até 
segundo semestre de 

2015 
Meta 2: Implantar até 

dezembro de 2015 

Projeto 5.2.1 
R$ 75.000,00 
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Quadro 18 – Implantação do programa de coleta seletiva de resíduos secos 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

3
 -

 I
m

p
la

n
ta

r 
o

 P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 

c
o

le
ta

 s
e

le
ti

v
a

 d
e

 r
e

s
íd

u
o

s
 

s
e
c

o
s
 

 
Promover a 

implantação da 
Coleta seletiva porta 
a porta de resíduos 

secos 

AÇÃO 1 

Implantar o Programa 
conforme planejamento 

AÇÃO 2 
Suporte de divulgação ao 

programa em etapa 
anterior a implantação 

AÇÃO 3 
Formação aos 

catadores(as) e gestores 
antes da implantação 

AÇÃO 4 
Acompanhamento da 

implantação e fiscalização 
da implantação 

AÇÃO 5 
Monitoramento e controle  

de todo programa 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto, 
Médio e 
Longo 
Prazo 

Planejar Programa até 
2015. 

Implantar Programa no 
segundo semestre de 
2015 em 50% da área 

urbana 
Implantar Programa no 
primeiro semestre de 

2016 nos 50%restantes 
da área urbana 

Até 2018 

Projeto 5.3.1 
R$ 800.000,00 

Até 2025 
Projeto 5.3.2 

R$ 530.000,00 

Até 2035 
Projeto 5.3.3 

R$ 180.000,00 

Até 2018 
Projeto 5.3.4 
R$ 38.500,00 

Até 2035 
Projeto 5.3.5 

R$ 960.000,00 

 

 
Quadro 19 - Implantação do programa de coleta seletiva de resíduos úmidos 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

4
 -

 I
m

p
la

n
ta

r 
o

 

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
 

c
o

le
ta

 s
e
le

ti
v
a
 d

e
 

re
s
íd

u
o

s
 ú

m
id

o
s

 

Promover a 
implantação da 

Coleta seletiva porta 
a porta de resíduos 

úmidos 

AÇÃO 1 
Implantar o Programa 

conforme planejamento 
AÇÃO 2 

Suporte de divulgação ao 
programa 
AÇÃO 3 

Formação aos 
catadores(as) e gestores 

antes da implantação 
AÇÃO 4 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto, 
Médio e 
Longo 
Prazo 

Planejar Programa até 
2015. 

Implantar Programa no 
segundo semestre de 
2015 em 50% da área 

urbana 
Implantar Programa no 
primeiro semestre de 

2016 nos 50%restantes 
da área urbana 

Projeto 5.4.1 
R$ 680.000,00 

Até 2025 Projeto 5.4.2 
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Acompanhamento da 
implantação e fiscalização 

da implantação 
AÇÃO 5 

Monitoramento e controle 
de todo programa 

 

R$ 290.000,00 

Até 2035 
Projeto 5.4.3 

R$ 180.000,00 

Até 2015 
Projeto 5.4.4 
R$ 32.000,00 

 
Até 2018 

 

Projeto 5.4.5 
R$ 144.000,00 

 

 
 

Quadro 20 - Projeto de divulgação semestral do programa 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

5
 –

 D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

 

s
e
m

e
s
tr

a
l 

d
o

 

P
ro

g
ra

m
a

 

Promover a 
comunicação e 

divulgação através 
de meios de 

comunicação de 
forma continuada 

AÇÃO 1 
Divulgar a cada 6 meses 

campanhas de mídia 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Longo 
Prazo 

A cada 6 meses 
40 campanhas/20 anos 

Projeto 5.5.1 
R$ 1.100.000,00 
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Quadro 21 - Projeto do Plano Municipal de Educação Ambiental 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 -

 E
la

b
o

ra
r 

P
ro

je
to

 d
e

 

d
o

 P
la

n
o

 M
u

n
ic

ip
a

l 
e

 

E
d

u
c

a
ç
ã

o
 A

m
b

ie
n

ta
l 

- 
P

M
E

A
 Desenvolver o projeto do 

Programa Municipal de 
Educação Ambiental - 

PMEA 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 
planejamento do PMEA 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

Secretaria de 
Educação 
SESUMA 

Instituições de 
Ensino superior 

e outras 
instituições afins 

Imediato 
Curto 
Prazo 

Meta 1: até 2018 
Projeto 6.1.1 

R$ 269.000,00 

 
Quadro 22 - Comunicação e divulgação do programa 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 

C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã
o

 e
 

d
iv

u
lg

a
ç
ã
o

 d
o

 
p

ro
g

ra
m

a
 Implantar o PMEA e 

Promover a 
comunicação e 

divulgação através 
meios de comunicação 
de forma continuada 

AÇÃO 1 
Formação de educadores 

ambientais nas 
comunidades 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Imediato, 
Curto, 

Médio e 
Longo 
Prazo 

Meta: até 2035 
Projeto 6.2.1 

R$ 1.705.000,00 
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Quadro 23 - Implantação de unidade de triagem de resíduos secos 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIIMADO (EM R$) 

1
 –

 P
ro

m
o

v
e

r 
a

 

im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 d

e
 

U
n

id
a
d

e
 d

e
 

T
ri

a
g

e
m

 d
e

 

R
e

s
íd

u
o

s
 S

e
c
o

s
 

Implantar projeto 
proposto para as 

unidades de triagem de 
resíduos secos em 

locais estratégicos no 
município 

Promover estudos sobre a 
disponibilidade de áreas 

públicas para implantação 
das unidades 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

Secretaria de 
Educação 
SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

1 em 2015 
1 em 2016 
1 em 2017 
1 em 2018 

(OGU) 

Projeto 7.1.1 
R$ 2.194.744,28 

 
Quadro 24 - Implantação de Ecopontos 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIIMADO (EM R$) 

2
 –

 P
ro

m
o

v
e
r 

a
 

im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 

d
e
 E

c
o

p
o

n
to

s
 Implantar Ecopontos 

no município para 
que a população dê 

destinação 
adequada a resíduos 

volumosos ou 
especiais 

AÇÃO 1 
Promover estudos sobre a 
disponibilidade de áreas 

públicas para implantação 
dos Ecopontos 

AÇÃO 1 
Realizar parcerias com 

grandes geradores 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

2 por ano a partir de 2015 
Projeto 7.2.1 

R$ 1.277.807,80 
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Quadro 25 - Implantação de lixeirinhas de 50 L 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIIMADO (EM R$) 

3
 –

 P
ro

m
o

v
e

r 

a
 i
m

p
la

n
ta

ç
ã

o
 

d
e

 l
ix

e
ir

in
h

a
s

 
d

e
 5

0
L

 

Implantar lixeirinhas em 
pontos estratégicos do 

município, diagnosticados 
como pontos críticos de 
descarte inadequado de 

resíduos 

AÇÃO 1 
Promover a instalação de 
500 lixeiras de 50L/ano 

ACÃO 2 

Promover a instalação de 
200 lixeiras de Aço/ano 

 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto e 
Médio 
Prazo 

500 anuais 
Projeto 7.3.1 
R$ 750.000 

 
Quadro 26 - Implantação de Pontos de Entrega Voluntária - PEV 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIIMADO (EM R$) 

4
 –

 P
ro

m
o

v
e

r 
a

 

im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 d

e
 

P
o

n
to

s
 d

e
 E

n
tr

e
g

a
 

V
o

lu
n

tá
ri

a
 -

 P
E

V
s
 Implantar pontos de 

entrega voluntária de 
resíduos recicláveis, em 

complementação ao 
programa de coleta 

seletiva, como forma de 
estimular a participação da 

sociedade na cadeia da 
reciclagem 

AÇÃO 1 
Promover a instalação de 
30 Conjuntos de PEVs no 
primeiro e segundo ano 

AÇÃO 2 
Repor 10 PEVs por ano 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto e 
Longo 
Prazo 

10 PEVs em 2015 
10 PEVs em 2016 
10 PEVs em 2017 

Repor 10 por ano no 
longo prazo 

Projeto 7.4.1 
R$ 312.000 
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Quadro 27 - Implantação de área de transbordo e triagem 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIIMADO (EM R$) 

5
 –

 P
ro

m
o

v
e

r 

a
 i
m

p
la

n
ta

ç
ã

o
 

d
e

 á
re

a
s

 d
e

 

tr
a

n
s

b
o

rd
o

 e
 

tr
ia

g
e

m
 

Implantar áreas de 
transbordo e triagem que 
otimizem os roteiros de 

coleta domiciliar e 
favoreçam o trabalho dos 

catadores(as) 

Promover estudos sobre a 
disponibilidade de áreas 

públicas para implantação 
das ATTs 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto e 
Médio 
Prazo 

1 em 2016 
1 em 2025 

Projeto 7.5.1 
R$ 343.410,72 

 



PROGRAMA 8 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA DOS SLU – PMGIRS – CG 
 

 

131 

Quadro 28 - Atualização da base de cadastro municipal 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
la

b
o

ra
r/

 

a
tu

a
li
z
a

r 
a

 b
a

s
e

 d
o

 

c
a

d
a

s
tr

o
 m

u
n

ic
ip

a
l 

Desenvolver a atualização 
da base cadastral 

referente a cobrança da 
TLP 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 

atualizar cadastro imóveis 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Secretaria de 

Finanças 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: até 2015 
Projeto 8.1.1 
R$ 85.500,00 

AÇÃO 2 
Promover estudos para 

otimização da atualização 
futura desta base 

cadastral 

Médio e 
Longo 
Prazo 

Meta 2: anual até 2035 
Projeto 8.1.2 

R$ 140.000,00 

 

Quadro 29 - Estudos para sistema de cobrança dos SLU conforme a Lei 12.305/2010 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 E
la

b
o

ra
r 

e
s

tu
d

o
s

 

p
a

ra
 s

is
te

m
a

 d
e

 

c
o

b
ra

n
ç

a
 d

o
s

 S
L

U
 

c
o

n
fo

rm
e

 L
e

i 

1
2

.3
0
5

/2
0
1

0
 

Desenvolver projeto para 
implantar a cobrança pela 

prestação dos serviços 
com sustentação 

financeira 

AÇÃO 1 
Promover estudos para 
fórmula específica de 

cobrança 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Secretaria de 

Finanças 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

 

Meta 1: Aprovar até 
segundo semestre de 

2015 

Projeto 8.2.1 
R$ 149.800,00 

AÇÃO 2 
Promover estudos para 

elaboração de projeto de 
Lei efetivando novo 

sistema Legal 

Meta 2: Implantar até 
dezembro de 2015 

Projeto 8.2.2 
R$ 25.200,00 
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Quadro 30 - Campanhas educativas no sistema existente 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

3
 –

 C
a
m

p
a
n

h
a
s

 

e
d

u
c
a
ti

v
a
s

 n
o

 

s
is

te
m

a
 l
a
n

ç
a
d

o
 

a
n

u
a
lm

e
n

te
 

Promover a estudos 
para utilização dos 
carnês como fonte 
de mensagem ao 

cidadão 

AÇÃO 1 

Implantar o Programa 
anual de comunicação 

para lançamento no ano 
seguinte 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Secretaria de 

Finanças 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Planejar Programa até 
2015. 

Implantar Programa no 
segundo semestre de 
2015 em 50% da área 

urbana 

Projeto 8.3.1 
R$ 48.500,00 

AÇÃO 2 
Suporte de divulgação do 

programa no meio de 
comunicação 

 

Implantar Programa no 
primeiro semestre de 

2016 nos 50%restantes 
da área urbana 

 

Projeto 8.3.2 
R$ 60.000,00 

 

Quadro 31 - Comunicação e divulgação do programa 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

4
 –

 C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

e
 d

iv
u

lg
a
ç
ã

o
 d

o
 

P
ro

g
ra

m
a

 Promover a 
comunicação e 

divulgação através 
meios de 

comunicação de 
forma continuada 

AÇÃO 1 
Divulgar anualmente o 

sistema implantado 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Secretaria de 

Educação 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

2015 a 2018 
Projeto 8.4.1 
R$ 120.000 
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Quadro 32 - Elaborar dispositivo legal (Regulamento de Limpeza Urbana) 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
la

b
o

ra
r 

D
is

p
o

s
it

iv
o

 

L
e
g

a
l 
(R

e
g

u
la

m
e
n

to
 d

e
 

L
im

p
e
z
a
 U

rb
a
n

a
) 

Desenvolver e 
aprovar o 

Regulamento de 
Limpeza Urbana 

sobre a Gestão dos 
RSU Municipais 

 

AÇÃO 1 
Promover a elaboração do 
Regulamento de Limpeza 

Urbana 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
SEOB 

Sociedade 
PARCEIROS 

Prazo 
Imediato 
E Curto 
Prazo 

Meta 1: até 2014 
Projeto 9.1.1 
R$ 34.500,00 

AÇÃO 2 

Promover ajustes a 
legislação vigente e 

elaborar normatizações 
específicas 

Meta 2: até 2015 
Projeto 9.1.2 
R$ 8.500,00 

 

Quadro 33 - Elaborar lei complementar com o PGRCC 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 E
la

b
o

ra
r 

le
i 

c
o

m
p

le
m

e
n

ta
r 

c
o

m
 o

 

P
G

R
C

C
 Desenvolver o 

projeto de Lei e 
regulamentar a 

gestão dos RCC no 
território municipal 

AÇÃO 1 
Promover estudos para a 
elaboração do Projeto de 

Lei RCC 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Sociedade 

PARCEIROS 

Curto 
Prazo 

Meta 1: até primeiro 
semestre de 2015 

Projeto 9.2.1 
R$ 8.500,00 

AÇÃO 2 
Promover estudos para o 

gerenciamento dos 
transportadores – cartilha 

de utilização dos disk 
entulhos 

Meta 2: até o segundo 
semestre de 2015 

Projeto 9.2.1 
R$ 12.800,00 
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Quadro 34 - Elaborar projeto para definir/ ajustar modelo institucional 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

3
 –

 E
la

b
o

ra
r 

o
 p

ro
je

to
 

p
a
ra

 d
e
fi

n
ir

/ 
a
ju

s
ta

r 
o

 

m
o

d
e
lo

 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l 

Desenvolver o 
projeto 

definir/atualizar o 
modelo institucional 

e de gestão da 
SESUMA 

AÇÃO 1 
Implantar o Modelo 

institucional e de gestão 
dos SLU 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Secretaria de 
Administração 

Curto 
Prazo 

Meta 1: licenciar até o 
segundo semestre de 

2015 

Projeto 9.3.1 
R$ 84.800,00 

AÇÃO 2 
Ajustar a cada 4 anos se 

necessário este modelo de 
gestão 

Curto, 
Médio e 
Longo 
Prazo 

Meta 2: implantar até 
dezembro de 2015 

Projeto 9.3.2 
R$ 379.000,00 
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Quadro 35 - Estudo de seleção de áreas para disposição final adequada dos RSU 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

1
 –

 E
s
tu

d
o

 d
e
 s

e
le

ç
ã

o
 

d
e
 á

re
a
s
 p

a
ra

 

d
is

p
o

s
iç

ã
o

 f
in

a
l 

a
d

e
q

u
a
d

a
 d

o
s
 R

S
U

 

 
 
 
 

Selecionar uma área 
para disposição final 

ambientalmente 
adequada 

 
 
 

AÇÃO 1 
Promover estudo e 
seleção de áreas 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 

Curto 
Prazo 

Meta 1: promover 
estudos até 2015 

Projeto 10.1.1 
R$ 35.000,00 

AÇÃO 2 
Realização de ensaios 

físicos, químicos e 
microbiológicos 

Curto 
Prazo 

Meta 1: realizar ensaios 
até 2015 

Projeto 10.1.2 
R$ 15.000,00 

AÇÃO 3 
Estudos geotécnicos 

Curto 
Prazo 

Meta 1: realizar estudos 
geotécnicos até 2015 

Projeto 10.1.3 
R$ 85.500,00 
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Quadro 36 - Elaboração de projeto executivo do sistema integrado de tratamento e disposição final dos RSU 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

2
 –

 E
la

b
o

ra
ç
ã

o
 d

e
 p

ro
je

to
 e

x
e

c
u

ti
v
o

 d
o

 

s
is

te
m

a
 i
n

te
g

ra
d

o
 d

e
 t

ra
ta

m
e
n

to
 e

 

d
is

p
o

s
iç

ã
o

 f
in

a
l 
d

o
s
 R

S
U

 

 
 
 
 
 

Desenvolver o 
projeto executivo do 
sistema integrado de 

tratamento e 
disposição final de 

RSU 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO 1 

Promover estudos para 
elaboração do Centro de 

Tratamento de Resíduos – 
CTR (Projeto executivo) 

 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 
Secretaria de 
Administração 

Curto 
Prazo 

Meta 1: elaborar projeto 
até 2015 

Projeto 10.2.1 
R$ 280.000,00 
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Quadro 37 - Elaboração de estudos ambientais 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

3
 –

 E
la

b
o

ra
ç
ã

o
 

d
e
 e

s
tu

d
o

s
 

a
m

b
ie

n
ta

is
 

 
Elaborar estudos 

ambientais 
 
 

AÇÃO 1 
Promover estudos 

ambientais 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 

Curto 
Prazo 

Meta 1: elaborar estudos 
até 2015 

Projeto 10.3.1 
R$ 250.000,00 

 

Quadro 38 - Implantação do CTR 

PROJETO OBJETIVO 
AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 
AGENTE 

RESPONSÁVEL 
PRAZO META ADOTADA 

ORÇAMENTO 
ESTIMADO (EM R$) 

4
 –

 

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 

d
o

 C
T

R
 

 
Implantar o Centro 
de Tratamento de 

Resíduos conforme 
projeto executivo 

 
 

AÇÃO 1 
Promover a implantação 

do CTR 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Campina 
Grande 

SESUMA 

Curto 
Prazo 

Meta 1: promover a 
implantação do CTR 

Projeto 10.4.1 
R$ 7.000.000,00 

(OGU) 

 



      
 

 

138 

Os quadros 39 a 48 a seguir apresentam o detalhamento dos investimentos em cada 

programa indicando para cada ação, quanto deve custar o projeto de acordo com os prazos 

estabelecidos. 

Foram incluídos códigos para cada projeto de tal forma que o primeiro numeral 

corresponde ao Programa, o segundo ao Projeto e o terceiro a ação. 
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Quadro 39 - Investimentos do programa de universalização de serviços de limpeza urbana 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 1 : UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO 
CURTO 
(2015 A 
2018) 

MÉDIO 
(2019 A 2026) 

LONGO 
(2027 A 2035) 

1. UNIVERSALIZA
ÇÃO DA 
COLETA 

1. Promover o atendimento 
a 100% da população 
residente o município 

1. Ampliar a cobertura da 
coleta regular de RSD em 

toda área urbana 
1.1.1 

 

2015  
R$ 81.125 

2016 
 R$ 81.936 

2017  
R$ 82.756 

2018  
R$ 83.583 

2019  
R$ 84.419 

2020 
 R$ 85.263 

 

2. Ampliar a cobertura da 
coleta regular de RSD em 
todo distrito de São José 

da Mata, Galante e Catolé 
do Boa Vista 

1.1.2  

2015  
R$ 13.108 

2016  
R$ 13.108 

 

  

2. CAMPINA + 
LIMPA 

1. Promover o atendimento 
a toda área pavimentada 
com serviços de varrição 

e capinação de vias e 
pintura de meio fio 

1. Ampliar a cobertura do 
índice de varrição manual 
e capinação em toda área 

urbana pavimentada 

1.2.1 
 

 

2021 
 R$ 580.125 

2023 
 R$ 638.137 

2025 
 R$ 350.975 

 

2. Ampliar a cobertura do 
índice de varrição e 
capinação nas vias 

pavimentadas no distrito 
de São José da Mata, 

Galante e Catolé do Boa 
Vista 

 

1.2.2  

2015 
 R$25.014 

2016  
R$ 25.014 

  

3. COLETA 
CAMPINA (C2) 

1. Promover a coleta de 
resíduos volumosos 

1. Planejar projeto Coleta 
Campina (C2) onde a 

1.3.2  
2015  

R$ 
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(móveis, geladeira 
fogões) de forma 

programada em cada 
bairro 

população disponibiliza de 
forma programada seus 

resíduos volumosos. 

198.000,00 
2016 

R$ 
198.000,00 

2017 
R$ 

198.000,00 
2018 

R$ 
198.000,00 

2. Promover a reutilização de 
alguns móveis 

reaproveitáveis para 
doação social a população 

carente 

1.3.2  

 2015 
R$ 150.000 

2016 
R$ 150.000 

2017 
R$ 150.000 

2018 
R$ 150.000 

  

4. MELHORIA 
OPERACIONAL 

DOS SLU 

1. Melhorar a prestação 
dos serviços de limpeza 

urbana com 
equipamentos 

compatíveis e sempre 
que possível com 

inovações tecnológicas 
(coleta mecanizada, 

varredeiras com 
aspiração, etc.) 

1. Promover o uso de 
equipamentos adequados 

aos serviços 
1.4.1  

2015 
R$ 

198.500,00 

2016 
R$ 

362.500,00 
2017 

R$ 
255.000,00 

2018 
R$ 

255.000,00 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO  
R$ 
2.868.644  

R$ 

1.738.919 
R$ 0,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.607.563,00 
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Quadro 40 - Investimentos do programa de melhoria institucional 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 2 : MELHORIA INSTITUCIONAL 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO 
CURTO 
(2015 A 
2018) 

MÉDIO 
(2019 A 
2026) 

LONGO 
(2027 A 
2035) 

1. Melhoria 
institucion
al da sede 
administra

tiva da 
SESUMA 

1. Desenvolver o projeto para 
adequação e ampliação da 
infraestrutura física da 
SESUMA (investimentos em 
prédio pertencente a Prefeitura) 

1. Promover estudos para 
planejamento de espaços 
otimizados das salas na 
SESUMA. Ex.: ilhas de 
trabalho 

2.1.1 
 

2018 
R$ 75.800,00   

2. Promover estudos para 
otimização dos equipamentos 
utilizados na gestão 

2.1.2  
2015: 

R$ 24.500,00 
  

2. Melhoria 
institucion
al da sede 
operaciona

l da 
SESUMA 

1. Desenvolver o projeto para 
adequação e ampliação da 
infraestrutura física da sede do 
DLMU 

1. Promover estudos pra 
planejamento da otimização do 
espaço físico da garagem 
operacional. 

2.2.1 
 

Até 2° 
semestre 
de 2015 

R$ 38.500,00 
  

2. Promover estudos para 
planejamento da ampliação da 
sede do DLMU 

2.2.2  

Até 
dezembro 
de 2015 

R$ 350.000,0 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
 

R$ 
488.800,00 

  
 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 488.800,00 
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Quadro 41 - Investimentos do programa de recuperação de áreas degradadas. 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 3 : RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO 
CURTO 
(2015 A 
2018) 

MÉDIO 
(2019 A 
2026) 

LONGO 
(2027 A 
2035) 

1. PROJETO 
EXECUTIVO DA 
RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL DO 

LIXÃO DO 
MUTIRÃO 

1. Desenvolver o projeto de 
recuperação ambiental do 
lixão do Mutirão 

1. Promover estudos 
preliminares e análises 
físico-químicas e 
microbiológicas do efluente 

3.1.1 
Até 2014 

R$ 
25.000 

 
  

2. Promover estudos sobre a 
massa de RSU aterrada 

3.1.2 
Até 2014 

R$ 
45.000 

   

3. Projeto executivo de 
recuperação ambiental do 
lixão 

3.1.3 
Até 2014 

R$ 
380.000 

   

2. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO 

PROJETO 

1. Promover a aprovação do 
Projeto Executivo mediante 
Licenciamento Ambiental 

1. Elaborar Programa de 
Recuperação de Área 
Degradada 

3.2.1 
 

Até 2° 
semestre 
de 2015: 

R$ 18.500 
  

2. Monitorar o projeto durante 
a fase de implantação 

3.2.2  

Até 
dezembro 
de 2015: 

R$ 25.000 

  

3. IMPLANTAR 
PROJETO DE 

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL 

1. Promover a implantação do 
projeto executivo 

1. Planejar as etapas de 
implantação 

3.3.1  
Até 2016 

R$ 
7.200.000 

  

2. Implantar projeto com 
controle de obras – as built 

3.3.2  
Até 2016 

R$ 36.000 
  

4. MONITORAMENTO 
AMBIENTAL DA 

ÁREA 
DEGRADADA 

1. Promover o monitoramento e 
controle ambiental da área 
degradada 

1. 06 meses antes do início 
da execução promover 
contratação da instituição 
responsável pelo 
monitoramento 

3.4.1  
2016: 

R$ 30.000 
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2. Monitorar por 10 anos com 
relatórios trimestrais nos 2 
primeiros anos e a cada 6 
meses no restante do 
tempo monitorado 

3.4.2  

2015 A 
2018 

R$ 240.000 
(R$ 

60.000/ano) 

2019 a 
2026 
R$ 

480.000 
(R$ 

60.000/ano) 

 

2. Investigação ambiental da área 
do antigo Lixão do Distrito 
Industrial 

3. Realizar investigação 
ambiental da área do 
antigo Lixão do Distrito 
Industrial 

3.4.3  
2015 
R$ 

78.500,00 
  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
R$ 
450.000 

R$ 
7.628.000 

R$ 
480.000  

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 8.558.000,00 
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Quadro 42 - Investimentos do programa de gestão dos resíduos da construção civil. 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 4 : GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. ELABORAR O 
PLANO 
MUNICIPAL 
DE 
GERENCIAME
NTO DE 
RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃ
O CIVIL 

1. Desenvolver o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil para o 
município 

1. Promover estudos para 
caracterização dos RCC 

4.1.1 
 

2016: 

R$ 4.800   

2. Promover estudos para 
identificar os grandes 
geradores de RCC 

4.1.2  
2016: 

R$ 5.200 
  

3. Promover estudos para 
identificar os transportadores 
de RCC 

4.1.3  
2016: 

R$ 5.200 
  

4. Promover estudos para 
identificar os bota foras 
existentes no território 
municipal 

4.1.4  
2016: 

R$ 5.200 
  

5. Promover estudos para 
integração das Secretarias 
envolvidas na gestão dos 
RCC 

4.1.5  
2016: 

R$ 35.000 
  

2. ELABORAR 
PROJETO 
EXECUTIVO 
DE ESTAÇÃO 
DE 
TRANSBORD
O E TRIAGEM 
- ATT 

1. Desenvolver o projeto executivo 
da ATT 

1. Promover estudos para 
cadastramento dos 
transportadores – caçambas 
basculantes, disk entulhos, 
outros 

4.2.1 
 

Licenciar até 2° 
semestre de 

2015: 
R$ 5.000 

  

2. Promover inventário das 
áreas de descargas 
clandestinas de RCC 

4.2.2  
Implantar até 
dezembro de 

2015: R$ 10.500 
  

3. ELABORAR 
PROJETO 
EXECUTIVO 
DE UNIDADE 
RECICLADOR
A DE RCC 

1. Desenvolver o projeto executivo 
da Unidade de Reciclagem de 
RCC 

1. Elaborar o projeto conforme 
planejamento 

4.3.1  
2016 

R$ 65.000 
  

2. Implantar projeto conforme 
planejado 

4.3.2  

2016 
R$ 750.000 

(uma pública) 
R$ 750.000 
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(uma privada) 

3. Suporte de divulgação ao 
programa em etapa anterior a 
implantação 

4.3.3  
2016 

R$ 3.800 
  

4. Formação  aos catadores(as) 
e gestores antes da 
implantação 

4.3.4  
2016 

R$ 10.500 
  

5. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização da 
implantação 

4.3.5  
2016 

R$ 8.500 
  

6. Monitoramento e controle de 
todo programa 

4.3.6  
2016 A 2018 
R$ 18.000 

(R$ 6.000/ano) 
  

4. ELABORAR 
PROJETO 
EXECUTIVO 
DE ATERRO 
DE 
RESERVAÇÃO 

1. Desenvolver o projeto executivo 
do Aterro de Reservação – AR 
de RCC 

1. Implantar o programa 
conforme planejamento 

4.4.1  
2016 

R$ 42.000 
  

2. Implantar o projeto conforme 
planejamento 4.4.2  

2016 

R$ 158.000 

2025 
R$ 

158.000 
 

3. Suporte de divulgação ao 
programa em etapa anterior a 
implantação 

4.4.3  
2016 

R$ 3.800 
  

4. Formação aos catadores(as) 
e gestores antes da 
implantação 

4.4.4  
2016 

R$ 10.500 
  

5. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização da 
implantação 

4.4.5  
2016 

R$ 18.500 
  

6. Monitoramento e controle de 
todo programa 

4.4.6  
2016 

R$ 30.000 
  

5. Fiscalização, 
monitorament
o e controle 

1. Promover a exigência dos 
PGRCC das empresas 
mediante licenciamento e 
fiscalizar sua execução 

1. Implantar o programa de 
licenciamento específico, 
inclusive simplificado 

4.5.1  
2015: 

R$ 3.500 
  

2. Suporte de divulgação ao 
programa em todas as etapas 

4.5.2  
2015: 

R$ 10.500 
  

3. Formação aos gestores 
municipais 

4.5.3  
2015: 

R$ 10.500 
  

4. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização da 

4.5.4  
2015: 

R$ 18.500 
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implantação 

5. Monitoramento e controle de 
todo programa 

4.5.5  
2015: 

R$ 30.000 
  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
R$ 0,0 R$2.012.500,00 

R$ 
158.000 

R$ 0,0 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 2.170.500,00 
 

 

 

Quadro 43 - Investimentos do programa de coleta seletiva 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 5: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. ELABORAR 
PROJETO DE 
COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
SECOS 

1. Desenvolver o projeto de 
coleta seletiva de 
resíduos secos 

1. Promover estudos para 
planejamento da coleta 
seletiva para: resíduos 
secos porta a porta, 
resíduos secos para 
condomínios; resíduos 
secos para parceiros 

5.1.1 
 

2015:  
R$ 75.000   

2. Convênios entre a 
prefeitura e as 
cooperativas e 
associações de 
catadores(as) de 
Campina Grande 

2. Realizar convênio com as 
cooperativas e associações 
de catadores(as) até 2017 

5.1.2 

2014 
(4 meses) 

R$ 
101.462,40 

2015: 

R$ 304.387,2 
2016: 

R$ 304.387,2 
2017: 

R$ 152.193,6 

  

2. ELABORAR 
PROJETO DE 
COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
ÚMIDOS 

 
 
 
 

 

1. Desenvolver o projeto de 
coleta seletiva de 
resíduos úmidos 

1. Promover estudos para 
planejamento da coleta 
seletiva para: resíduos 
úmidos porta a porta, 
resíduos úmidos para 
condomínios; resíduos 
úmidos para parceiros 

5.2.1 
 

2015:  
R$ 75.000   
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3. IMPLANTAR 
O PROJETO 
DE COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
SECOS 

1. Promover a implantação 
da coleta seletiva porta a 
porta de resíduos secos 

1. Implantar o programa 
conforme planejamento 

5.3.1  
2018:  

R$ 800.000 
  

2. Suporte operacional ao 
programa 
(empreendimentos para 
catadores) em etapa 
anterior a implantação 

5.3.2 
2014 

R$ 50.000 

2015 
R$ 80.000 

2018:  
R$ 80.000 

2019 
R$ 80.000 

2021 
R$ 80.000 

2023 
R$ 80.000 

2025 
R$ 80.000 

 

3. Formação aos 
catadores(as) e gestores  

5.3.3  
2018 

R$ 30.000 

2019 
R$ 30.000 

2023 

R$ 30.000 
 

2027 
R$ 30.000 

2031 
R$ 30.000 

2035 
R$ 30.000 

 

4. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização 
da implantação 

5.3.4  
2018 

R$ 38.500 
  

5. Monitoramento e controle 
de todo programa 

5.3.5  

2016 a 2018 
R$ 144.000 
(R$ 48.000/ 

ano) 

2016 a 2018 
R$ 384.000 
(R$ 48.000/ 

ano) 

2027 a 2035 
R$ 432.000 
(R$ 48.000/ 

ano) 

4. IMPLANTAR 
O PROJETO 
DE COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
ÚMIDOS 

1. Promover a implantação 
da coleta seletiva porta a 
porta de resíduos 
úmidos 

1. Implantar o programa 
conforme planejamento 

5.4.1  

2016 a 2018 
R$ 102.000 
(R$ 34.000/ 

ano) 

2019 a 2026 
R$ 272.000 
(R$ 34.000/ 

ano) 

2027 a 2035 
R$ 306.000 

(R$ 
34.000/ano) 

 

2. Suporte de divulgação ao 
programa 

5.4.2 
2014 

R$ 50.000 
2015 

R$ 60.000 

2019 

R$ 45.000 
2021 

R$ 45.000 
2023 

R$ 45.000 
2025 

R$ 45.000 
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3. Formação aos 
catadores(as) e gestores 
antes da implantação 

5.4.3  
2015 

R$ 30.000 

2019 

R$ 30.000 
2023 

R$ 30.000 
 

2027 
R$ 30.000 

2031 
R$ 30.000 

2035 
R$ 30.000 

 

4. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização 
da implantação 

5.4.4  
2015 

R$ 32.000 
  

5. Monitoramento e controle 
de todo programa 

5.4.5  

2015 a 2018 
R$ 144.000 

(R$ 
36.000/ano) 

  

5. DIVULGAÇÃO 
SEMESTRAL 
DO 
PROGRAMA 

1. Promover a 
comunicação e 
divulgação através de 
meios de comunicação 
de forma continuada 

6. Divulgar a cada 6 meses 
campanha de mídia 

5.5.6 R$ 50.000 R$ 200.000 R$ 400.000 R$ 450.000 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
R$ 

251.462,40 
R$ 
2.651.468,00 

R$ 
1.676.000,00 

R$ 
1.368.000,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 5.946.930,40 
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Quadro 44 - Investimentos do programa de educação ambiental 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 6: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROJETO OBJETIVOS        AÇÕES CÓDIGO 
DO 

PROJETO 

PRAZOS/CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Elaborar projeto de 
programa municipal 

de educação 
ambiental 

1. Desenvolver o 
projeto do 
programa 

municipal de 
educação 

ambiental - 
PMEA 

1. Promover 
estudos para 
planejament
o do PMEA 

6.1.1 R$ 35.000 2015 a 
2018 

 
R$ 

78.000 

2019 a 
2026 

 
R$ 

78.000 

2027 a 2035 
 

R$ 78.003 

2. Comunicação e 
divulgação do 

programa 

1. Implantar o 
PMEA e 

promover a 
comunicação e 
divulgação de 

forma 
continuada 

1. Formação de 
educadores 
ambientais 

6.2.1 R$25.000 R$ 
320.000 

R$ 
640.000 

R$ 720.000 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS R$ 60.000 R$ 
398.000 

R$ 
718.000 

R$ 798.003 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.974.003 

 

 
Quadro 45 - Investimentos no programa de instalações operacionais 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 7: PROGRAMA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES CÓDIGO 
DO 

PROJETO 

PRAZOS/CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Promover a 
implantação de 
Unidade de Triagem 
de Resíduos Secos 

1. Implantar projeto 
proposto para as 
Unidades de Triagem 
de Resíduos Secos 

1. Promover estudos 
sobre disponibilidade de 
áreas públicas para 
implantação das 

7.1.1  1 em 2015      
OGU 

R$ 548.686,07 

1 em 2016 
R$ 548.686,07 
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em locais estratégicos 
no município 

unidades 1 em 2017 
R$ 548.686,07 

1 em 2018 
R$ 548.686,07 

2. Promover 
implantação de 
Ecopontos 

1. Implantar 
ecopontos no 
município para que a 
população dê a 
destinação adequada 
a resíduos volumosos 
ou especiais 

1. Promover estudos 
sobre a disponibilidade 
de áreas públicas dos 
Ecopontos. Realizar 
parcerias com grandes 
geradores 

7.2.1  2 em 2015   
OGU 

R$ 255.561,56 

2 em 2016 
R$ 255.561,56 

2 em 2017 
R$ 255.561,56 

2 em 2018 
R$ 255.561,56 

2 em 2019 
R$ 255.561,56 

  

3. Promover 
implantação de 
lixeirinhas de 50L 

1. Implantar 
lixeirinhas em pontos 
estratégicos no 
município, 
diagnosticados como 
pontos críticos de 
descarte inadequado 
de resíduos 

1. Promover a 
instalação de 500 
lixeirinhas de plástico de 
50L /ano* 

7.3.1   R$ 320.000 
 

R$ 80.000 
(*) 

  Reposição 

 

2. Promover a instação 
de 200 lixeirinhas de 
aço/ano** 

7.3.2    R$ 280.000 R$ 70.000 
(*)  

Reposição 

 

4. Promover 
implantação de 
Pontos de Entregas 
Voluntárias – PEV’s 

1. Implantar pontos de 
entrega voluntária de 
resíduos recicláveis, 
em complementação 
ao programa de 
coleta seletiva, como 
forma de estimular a 
participação da 
sociedade na cadeia 
da reciclagem 

1. Promover a 
instalação de 30 
conjuntos de PEV’s no 
primeiro e no segundo 
ano*** 

7.4.1  2015 
  R$ 78.000 

2016 
  R$ 78.000 

2017 
  R$ 78.000 

  

2. Repor 10 PEV’s por 
ano 

 
 

7.4.2    R$ 78.000 
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5. Promover 
implantação de Áreas 
de Trasbordo de 
Triagem 

1. Implantar áreas de 
transbordo e triagem 
que otimizem os 
roteiros de coleta 
domiciliar e 
favoreçam o trabalho 
dos catadores(as) 

1. Promover estudos 
sobre a disponibilidade 
de áreas públicas para 
implantação das ATT’s 

  1 em 2016 
R$171.705,36 

1 em 2025 
R$ 171.705,36    

OGU 

 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS R$ 0,00 R$ 
4.478.257,44 

R$ 
321.705,36 

R$ 
78.000,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.877.962,80 

*admitiu-se custo de papeleira de 50L de R$ 160,00 

**admitiu-se custo de papeleira metálica de R$ 350,00 

***admitiu-se o custo unitário de instalação de PEV R$ 7.800,00 

 

 
Quadro 46 - Investimentos no programa de sustentabilidade financeira do sistema SLU 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 8: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA SLU 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Elaborar/ 
atualizar a 
base do 
cadastro 
municipal 

1. Desenvolver a atualização da base 
cadastral referente a cobrança da 
TLP 

1. Promover estudos para atualizar 
cadastro de imóveis 

8.1.1 
 

2015 
R$ 

85.500 
  

2. Promover estudos para 
otimização da atualização futura 
desta base cadastral 

8.1.2   
2020 

R$ 85.500 

2035 
R$ 

54.500 
2. Elaborar 

estudos para 
sistema de 
cobrança dos 
SLU 
conforme Lei 
12.305/2010 

1. Desenvolver projeto para implantar 
a cobrança pela prestação dos 
serviços de sustentação financeira 

1. Promover estudos para fórmula 
específica de cobrança 

8.2.1 
 

2015 

R$ 
149.800 

  

2. Promover estudos para 
elaboração de projeto de Lei 
efetivando novo sistema legal 

8.2.2  
2015 
R$ 

25.200 
  

3. Campanhas 
educativas 
no sistema 
lançado 

1. Promover estudos para utilização 
dos carnês como fonte de 
mensagem ao cidadão 

1. Implantar o Programa Anual de 
comunicação para lançamento no 
ano seguinte 
 

8.3.1  
2016 
R$ 

48.500 
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anualmente 2. Suporte de divulgação do 
programa no meio de 
comunicação 
 8.3.2  

2016 a 
2018 
R$ 

60.000 
(R$ 

20.000/ano) 

  

3. Mensagens educativas no sistema 
lançado anualmente 

4. Comunicação 
e divulgação 
do programa 

1. Promover a comunicação e 
divulgação através de meios de 
comunicação de forma continuada 

1. Divulgar anualmente o sistema 
implantado 

8.4.1  

2015 a 
2018 
R$ 

120.000 
(R$ 

30.000/ano) 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS 
R$ 0,00 

R$ 
489.000 

R$ 
85.500,00 

R$ 
54.500 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 629.000 

 

 
Quadro 47 - Investimento no programa de legislação e normas sobre a gestão de RSU 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 9: LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS RSU 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Elaborar 
dispositivo 
legal 
(Regulame
nto de 
Limpeza 
Urbana) 

1. Desenvolver e aprovar o 
Regulamento de Limpeza Urbana 
sobe a Gestão dos RSU municipais 

1. Promover a elaboração do 
Regulamento de Limpeza Urbana 

9.1.1 
2014 

R$ 34.500 
---- 

  

2. Promover ajustes a legislação 
vigente e elaborar normatizações 
específicas 

9.1.2  
2015 

R$ 8.500 
  

2. Elaborar 
estudos 
para 
sistema de 
cobrança 
dos SLU 
conforme 
Lei 
12.305/2010 

1. Desenvolver o projeto de Lei e 
regulamentar a gestão dos RCC no 
território municipal 

1. Promover estudos para a 
elaboração do Projeto de Lei RCC 

9.2.1 
 

2015 
R$ 8.500   

2. Promover estudos para o 
gerenciamento dos 
transportadores – cartilha de 
utilização dos disk entulhos 

9.2.2  
2015 

R$ 12.800 
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3. Campanhas 
educativas 
no sistema 
lançado 
anualmente 

1. Desenvolver o projeto, definir/ 
atualizar o modelo institucional e 
de gestão da SESUMA 

1. Implantar o Modelo Institucional de 
gestão dos SLU 

9.3.1  
2015 

R$ 84.800 
  

2. Ajustar a cada 4 anos se 
necessário este modelo de gestão 

9.3.2  
2015 

R$ 75.800 

2020 
R$ 

75.800 
2025 
R$ 

75.800 

2030 
R$ 

75.800 
2035 
R$ 

75.800 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS R$ 
34.500,00 

R$ 
190.400,00 

R$ 
151.600 

R$ 
151.600 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 528.100 

 

 

 

 

 
Quadro 48 - Investimento no programa de sistema de disposição final dos RSU 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 10: SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Estudo de 
seleção de 
áreas para 
a 
disposição 
final 
adequada 
dos RSU 

1. Selecionar uma área para 
disposição final ambientalmente 
adequada 

1. Promover estudo e seleção de 
áreas 

10.1.1  
2015 

R$ 35.000   

2. Realização de ensaios físico 
químicos e microbiológicos 

10.1.2  
2015 

R$ 15.000 
  

3. Estudos geotécnicos 10.1.3  
2015 

R$ 85.500 
  

2. Elaboração 
de Projeto 
Executivo 
do sistema 
integrado 
de 
tratamento 
e 

1. Desenvolver o projeto executivo 
do sistema integrado de 
tratamento e disposição final de 
RSU 

1. Promover estudos para 
elaboração do Centro de 
Tratamento de Resíduos – CTR 
(Projeto Executivo) 

10.2.1 
 

2015 
R$ 280.000 
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disposição 
final dos 
RSU 

3. Elaboração 
de estudos 
ambientais 

1. Desenvolver estudos ambientais 1. Promover estudos ambientais 10.3.1  
2015 

R$ 250.000 
  

4. Implantação 
do CTR 

1. Implantar o Centro de 
Tratamento de Resíduos 
conforme projeto executivo 

1. Promover a implantação do CTR 10.4.1  

2015 
R$ 3.500.000 

(OGU) 
2016 

R$ 3.500.000 
(OGU) 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS 
R$ 0,00 

R$ 
7.665.500,00 

R$ 0,00 
R$ 
0,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 7.665.500,00 
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O Quadro 49 mostra o resumo dos investimentos 

Quadro 49 - Resumo dos investimentos 

PROGRAMA 
PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Universalização 

dos serviços de 

limpeza urbana 

R$ 0,00 R$ 2.868.644 
R$ 

1.738.919 
R$ 0,00 

2. Melhoria 

institucional 
R$ 0,00 R$ 488.800 R$ 0,00 R$ 0,00 

3. Recuperação de 

áreas 

degradadas 

R$ 

450.000 

R$ 

7.628.000 

R$ 

480.000 
R$ 0,00 

4. Gestão dos 

resíduos da 

construção civil 

R$ 0,00 R$ 2.012.500 
R$ 

158.000 
R$ 0,00 

5. Programa de 

coleta seletiva 

R$ 

251.462 

R$ 

2.651.468 

R$ 

1.676.000 

R$ 

1.368.000 

6. Educação 

ambiental 
R$ 60.000 R$ 398.000 

R$ 

718.000 
R$ 798.003 

7. Instalações 

operacionais 
R$ 0,00 R$ 4.478.257 R$ 321.705 R$ 78.000 

8. Sustentabilidade 

financeira do 

sistema SLU 

R$ 0,00 R$ 489.000 R$ 85.500 R$ 54.500 

9. Legislação e 

normas sobre a 

gestão dos RSU 

R$ 34.500 R$ 190.400 
R$ 

151.600 
R$ 151.600 

10. Sistema de 

disposição final 

dos RSU 

R$ 0,00 
R$ 

7.665.500 
R$ 0,00 R$ 0,00 

SUB-TOTAL 
R$ 

795.962 

R$ 

28.870.569 

R$ 

5.329.724 

R$ 

2.450.103 

TOTAL 
R$ 

37.446.359 

 

Os investimentos para Limpeza Urbana e Manejo dos resíduos sólidos estão 

diluídos no horizonte de 20 anos do PMGIRS, considerando-se os prazos imediato, 

curto, médio e longo. 

 O Quadro 50 mostra que os investimentos estão concentrados no Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, seguidos pelo Programa do sistema de disposição 

final dos RSU, das instalações operacionais, Programa de coleta seletiva e depois pelo 

Programa de Universalização dos SLU.  

Considerou-se neste estudo um valor médio anual, obtido pela divisão do custo 

total em 20 anos. 
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Quadro 50 - Resumo dos investimentos por programa 

PROGRAMA 
TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

VALOR MÉDIO 

ANUAL 

1. Universalização dos serviços 

de limpeza urbana 
R$ 4.607.563 R$ 230.378 

2. Melhoria institucional R$ 488.800 R$ 24.440 

3. Recuperação de áreas 

degradadas 
R$ 8.558.000 R$ 427.900 

4. Gestão dos resíduos da 

construção civil 
R$ 2.170.500 R$ 108.525 

5. Programa de coleta seletiva R$ 5.946.930 R$ 297.346 

6. Educação ambiental R$ 1.974.003 R$ 98.700 

7. Instalações operacionais R$ 4.877.963 R$ 243.898 

8. Sustentabilidade financeira 

do sistema SLU 
R$ 629.000 R$ 31.450 

9. Legislação e normas sobre a 

gestão dos RSU 
R$ 528.100 R$ 26.405 

10. Sistema de disposição final 

dos RSU 
R$ 7.665.500 R$ 383.275 

TOTAL R$ 37.446.359 R$ 1.872.317 
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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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6 Identificação de áreas favoráveis para a disposição final 

ambientalmente adequda 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. 
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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 7 mostra o layout do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

 
Figura 7 - 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, a 

rigor, por lei 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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6.1 Diretrizes e Metas 
 

6.1.1 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. 

 

6.1.2 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.  

 

6.2 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 específico para 

escolha e seleção de áreas para instalação de tecnologias de tratamento e disposição 

final adequada dos rejeitos em qualquer período temporal deste Plano. 

 

6.3 Indicação de possíveis áreas para implantação de aterro sanitário 
 

Os critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não 

perigosos são normatizados pela NBR 13.896/97. Partindo das premissas estabelecidas 

na referida norma, para a indicação de possíveis áreas para implantação de aterro 

sanitário em Campina Grande este PMGIRS levou em consideração que as possíveis 

áreas não podem estar muito distantes da cidade(distânia superior a 35Km do centro 

gerador), para não tornar inviável o transporte dos resíduos. 

O aspecto da acessibilidade é outro fator de evidente importância em um projeto 

de aterro, uma vez que os acessos são utilizados durante toda a sua operação, período de 

no mínimo 20 (vinte) anos. Deve-se garantir portanto que pelo menos as vias 

localizadas próximo a possível área sejam pavimentadas. 

A área deve obedecer uma distância mínima a núcleos populacionais, devendo 

ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais, 

recomendando-se que esta distância seja superior a 500 m. 

Com vistas a minimizar os impactos ambientais causados pela instalação do 

aterro, deve ser avaliada a possível influência do aterro na qualidade e no uso das águas 

superficiais e subterrâneas próximas. Para tanto, a norma recomenda que o aterro deve 

ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica ou curso de 

água, além de outros parâmetros técnicos que devem ser atendidos. 

Também deve ser observado os riscos aviários de modo a reduzir ou mitigar os 

riscos para a operação de aeronaves, onde a possível área do aterro deve atender a 

Legislação atual. 

É importante destacar que, quando da escolha da área para implantação de aterro 

sanitário, além dos aspectos apresentados neste PMGIRS, deve-se seguir todos os 

critérios, condicionantes e considerações técnicas das normas, portarias, resoluções ou 

qualquer outra forma de regulamentação existente no país relativa a implantação de 

aterros sanitários. 

Nesse sentido, este PMGIRS sugere duas possíves áreas para implantação de 

aterros sanitários que são mostradas na Figura 8 as quais devem ser melhores 
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investigadas para atendimento a Legislaçao à época. Os Quadros 51 e 52 mostram as 

coordenadas das áreas indicadas na referida figura.  

 

 
Quadro 51 - Coordenadas UTM de possível área para implantação de aterro sanitário em Campina 

Grande 

Extremidades da Área 01 (DIREITA) 

Limites Coordenadas 

Ponto 1 194427,5 9193890,85 

Ponto 2 194095,89 9193287,72 

Ponto 3 194661,39 9193336,76 

Ponto 4 194672,91 9193883,05 

 

 
Quadro 52 - Coordenadas UTM de possível área para implantação de aterro sanitário em Campina 

Grande 

Extremidades da Área 02 (ESQUERDA) 

Limites Coordenadas 

Ponto 1 828747,84 9193185,63 

Ponto 2 827941,67 9192986,69 

Ponto 3 828029,1 9192582,9 

Ponto 4 828318,56 9192752,58 

Ponto 5 828804,99 9192752,98 
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Figura 8 - Possíveis áreas para implantação de aterro sanitário. 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE 

SOLUÇÕES CONSORCIADAS OU COMPARTILHADAS COM 

OUTROS MUNICÍPIOS, CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA 

ECONOMIA DE ESCALA, A PROXIMIDADE DOS LOCAIS 

ESTABELECIDOS E AS FORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS 
 

ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO III DA LEI N°. 12.305/2010 
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7 Consórcios Públicos 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso III da Lei Federal n° 12.305/2010. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) aprovada na Câmara Federal, 

11 de março de 2010, e 7 de julho, no Senado Federal, com sanção presidencial, 2 de 

agosto de 2010, em processo de regulamentação, apresenta princípios dentre os quais 

destacam-se:  

 A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública são 

fundamentais para as existências de boas práticas na gestão dos resíduos;  

 A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 
demais segmentos da sociedade;  

 O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania;  

Esses princípios e objetivos na perspectiva da consolidação da PNRS têm como 

pressuposto a participação efetiva de todos os atores envolvidos no processo da gestão 

integrada de resíduos sólidos. Geradores de resíduos; coletores formais e informais; 

triadores e transformadores de matérias primas recicláveis provenientes dos resíduos 

sólidos; setor empresarial; agentes do mercado de recicláveis; sociedade civil 

organizada; instituições de ensino e pesquisa – da pré-escola à pós-graduação, todos são 

atores fundamentais para a gestão sustentável dos resíduos, com inclusão social e 

promoção da cidadania.  

A participação da população é fator fundamental na manutenção da limpeza 

pública, na redução da geração de resíduos e principalmente no encaminhamento 

adequado para o reaproveitamento dos resíduos ou disposição final dos rejeitos.  

Responsabilidade compartilhada e compromisso social, entre poder público e 

sociedade civil, são princípios para assegurar continuidade administrativa, planejamento 

e capacitação técnica para ampliar a cobertura dos serviços, a eficácia e a eficiência na 

gestão dos resíduos sólidos.  

Para tanto a Gestão integrada, a gestão sustentável e a gestão compartilhada dos 

resíduos sólidos visam atingir a melhoria das condições sanitárias e ambientais, 

inclusive com inclusão social de quem vive do lixo nas cidades brasileiras.  

Tomadores de decisão, pesquisadores, políticos, legisladores, planejadores e 

gestores públicos, nas três esferas de governo, têm a tarefa abrangente, interdisciplinar 

de induzir a matricialidade entre as políticas econômicas, sociais, de saneamento, saúde 

pública, de educação, de cultura, e todas as demais que envolvem o cotidiano da vida 

urbana.  

E estas ações consorciadas e/ou cooperativadas entre entes federados, entidades, 

cidadãos e instituições poderão alcançar os objetivos da PNRS. 

A articulação de entes federados em Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos 

prioritários, com apoio do Governo Federal, em parceria conveniada com estados e 

municípios brasileiros, pressupõe um Termo de Adesão a Consórcio Público, assinatura 

do Protocolo de Intenções, e aprovação das Câmaras Legislativas em cada município. 
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A Figura 9 apresenta um mapa com os municípios que fazem parte da região 

metropolitana de Campina Grande, organizados de acordo com a distância para o aterro 

sanitário de Campina Grande, identificado como um triângulo na legenda da figura.  

A tabela apresentada junto ao mapa, mostra o nome de cada município, com sua 

respectiva população de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2013, a 

distância entre a cidade e o aterro percorrida pelas rodovias estaduais e a geração per 

capita de resíduos para cada cidade, onde os municípios marcados em amarelo, azul e 

rosa são aqueles com destinação direta para o aterro, enquanto que os municípios 

marcados em vermelho destinam seus resíduos para uma unidade de transbordo 

localizada no município de Aroeiras. Os municípios marcados em azul cian (claro) 

acumulam seus resíduos na estação de transbordo localizada na cidade de Barra de 

Santana. Por sua vez, os municípios em verde somados ao que é acumulado em 

Aroeiras e Barra de Santana, destinam seus resíduos para uma estação dupla localizada 

em Queimadas, de onde partem para o aterro sanitário de Campina Grande. 
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Figura 9 - Geração de resíduos e distâncias em relação ao aterro de Campina Grande para cada município do entorno. 
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Esse processo que articula as três esferas de governo e o legislativo municipal 

com vistas à viabilização da sustentabilidade técnica e financeira da PNRS pode ser 

iniciado a partir da adesão de dois municípios em Consórcio Público. O Governo 

Federal tem envidado esforços para atingir a sustentabilidade financeira dos 

investimentos na área do saneamento básico, obtendo melhores resultados nos serviços 

de abastecimento de água. Ampliar o atendimento dos serviços de esgotamento 

sanitário, drenagem urbana e de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos e 

buscar a universalização, a eficiência e a eficácia na prestação são metas a serem 

alcançadas.  

No contexto dos estados Brasileiros, a consolidação da Política Nacional de 

Resíduos encontra diferentes situações para seu desenvolvimento, destacando-se as 

grandes dificuldades de logística, a carência de recursos humanos capacitados e a 

ausência de dados e informações para a gestão de resíduos sólidos.  

A proposta dos consórcios públicos para resíduos sólidos calcada na articulação 

das políticas setoriais dos três níveis de governo é desenvolvida como importante 

ferramenta para consolidar a sustentabilidade econômica para a remuneração dos 

serviços e da gestão regionalizada dos resíduos, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, melhoria da qualidade de vida urbana e inclusão social com geração de 

renda para os catadores(as). 

Para uma gestão pública eficiente é necessário capacidade técnica, 

desenvolvimento de programas estratégicos e integrados, com premissas baseadas no 

conhecimento do meio local, na educação e na participação dos cidadãos.  

A comunidade deve ser chamada a construir a gestão de modo a formular e 

controlar as políticas públicas no cotidiano, ajudando a resolver os problemas.  

O fato da sociedade não ser informada da elevada desproporcionalidade entre os 

recursos destinados e os custos necessários para a gestão dos resíduos sólidos leva à 

necessidade do debate para a compreensão das despesas reais, atuais e futuras, 

associadas  

Neste sentido a decisão de implantação de um Consórcio Público para estes 

municípios integrantes da Região Metropolitana é uma decisão político-administrativa 

que deve ser considerada pelos atuais gestores municipais. 
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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 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO IV DA LEI N°. 12.305/2010 
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8 Geradores sujeitos a elaboração de planos específicos 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso IV da Lei Federal n° 12.305/2010. 

O PMGIRS – CG deve definir, no âmbito local, o órgão público que será a 

referência para entrega do plano de gerenciamento, de forma a garantir as ações, sua 

atualização, controle e fiscalização.   

 Devem ser orientados quanto a estes procedimentos e ações os Geradores que 

estão sujeitos a Elaboração de Plano Específico Obrigatório ora identificados por 

atividades industriais, agrossilvopastoris, estabelecimentos de serviços de saúde, 

responsáveis por serviços públicos de saneamento básico, empresas e terminais de 

transporte, mineradoras, construtoras e os grandes estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviço, nos termos da Lei 12.305/2010.   

Considerando o disposto na Lei 12.305/2010, em seu Art. 21, § 2º, que 

estabelece que a inexistência do PMGIRS não obsta a elaboração, implementação e 

operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e entendido aqui 

como também identificados. A abaixo apresenta a lista de geradores de resíduos em 

Campina Grande que, segundo a Lei 12.305/2010 estão sujeitos a elaboração de planos 

de gerenciamento específicos. 

O Quadro 53 mostra a lista de geradores de resíduos sujeitos a elaboração de 

planos específicos no município de Campina Grande. A lista conta ao todo com 142 

geradores, indicando o endereço e a razão social de cada gerador. Os geradores estão 

agrupados pelo tipo de resíduos produzido nas seguintes categorias: 

 Serviços públicos de saneamento básico 

 Indústrias 

 Construção civil 

 Mineração 

 Serviços de saúde 
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Quadro 53 - Identificação dos geradores de resíduos em Campina Grande que estão sujeitos a elaboração de planos específicos. 

TIPOS DE 
RESÍDUOS 

GERADORES QUE ESTÃO SUJEITOS A PLANOS ESPECÍFICOS RESPON
SÁVEL 
PELA 

IDENTIFI
CAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO 

Serviços 
Públicos de 
Saneament

o Básico 

CAGEPA R Doutor Severino Ribeiro Cruz - Centro - Campina Grande, PB 

Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

Ambiente 

Indústrias 

São Paulo Alpargatas S.A. 
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 4324 - - DISTRITO INDUSTRIAL   

CEP: 58105-421 

Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

Ambiente 

Refinações de Milho Brasil Ltda. Av. Almeida Barreto, 557 - Centro CEP: 58400-328 

São Braz S/A R José do Patrocínio, 93 - São José    CEP: 58400-370 

Abrão Otoch e Cia Ltda. R Maciel Pinheiro, 218, Centro CEP: 58100-070 

Bentonit União Nordeste S/A 
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 3877 - - DIST. INDUSTRIAL CEP: 

58105-421 

Campina Grande Industrial S/A – CANDE 
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, S/Nº - - DIST. INDUSTRIAL CEP: 

58105-421 

ILCASA – Indústria de Laticínios de 
Campina Grande 

BR 230 KM 116 - - SANTA TEREZINHA CEP: 58104-170 

Indústria Metalúrgica Silvana S/A 
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 4115 - - DISTRITO INDUSTRIAL 

CEP: 58105-421 

IPELSA – Industria de Papel e Celulose da 
Paraíba 

RUA ANTONIO VIEIRA DA ROCHA, S/N - - BODOCONGÓ CEP: 
58109-525 

Companhia de Eletricidade da Borborema – 
CELB 

AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, 1111 - - CATOLÉ CEP: 58104-421 

ECSA – Empresa de Bebidas Caranguejo RUA BENJAMIN CONSTANT, 170 - - CENTRO CEP: 58105-185 
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Coteminas 
BR 230 - ALÇA SUDOESTE, S/N - - DIST. IND. LIGEIRO CEP: 

58107-285 

WENTEX ROD. BR 230 ALÇA SUDOESTE, S/N CENTRO CEP: 58100-000 

AMERICANFLEX AV. JOÃO WALLIG, 1286 - - DIST. INDUSTRIAL CEP: 58105-551 

POLIGRAN – Polimentos de Granitos 
ROD. ALÇA SUDOESTE, S/N KM 14 - QUADRA 18 - DISTRITO 

INDUSTRIAL LIGEIRO CEP: 58107-225 

Construção 
Civil 

A B ENGENHARIA LTDA 
RUA ANTONIO JOAQUIM PEQUENO, 63 - - BODOCONGÓ CEP: 

58109-000 

Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

Ambiente 

ABB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 
RUA JOÃO JULIÃO MARTINS, 424 - - BODOCONGÓ CEP: 

58109-090 

AKROPOLIS ENGENHARIA LTDA. RUA RIO BRANCO, 376 - - PRATA CEP: 58101-000 

ALCAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
RUA JORNALISTA WALTER MENDONÇA, 363 - - ROCHA 

CENTRAL CEP: 58100-000 

APOIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA 

AV. ANTENOR NAVARRO, 267 - - PRATA CEP: 58101-320 

ARTECON ENGENHARIA LTDA RUA JOÃO QUIRINO, 342 - - CATOLÉ CEP: 58104-000 

ARTHUR AFONSO CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

RUA SAMUEL ARAÚJO DINIZ, 202 - - CRUZEIRO CEP: 58106-
230 

BASE CONSTRUTORA LTDA RUA: JOÃO DA MATA, 588 - - CENTRO CEP: 58100-630 

BATISTA SALES ENGENHARIA LTDA 
AV. JOÃO FRANCISCO DA MOTA, 500 - - CATOLÉ CEP: 58104-

593 

BMC CONSTRUÇÕES LTDA. 
RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, 73 - - SANTO ANTONIO CEP: 

58103-243 

FIO TERRA 
RUA MANOEL TAVARES, 1230 - - ALTO BRANCO CEP: 58102-

571 

Construção 
Civil 

CARNEIRO DA CUNHA CONSTRUÇÕES 
LTDA 

RUA OLEGÁRIO MARIANO, 256 - - CATOLÉ CEP: 58104-450 Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 

CIPRESA EMPREENDIMENTOS LTDA RUA RUA BASILIO ARAÚJO, 600 - - CATOLÉ CEP: 58104-693 

COMPEDRA COM. E CONSTRUÇÃO CIVIL RUA PEDRONILA PEDRO ALMEIDA, S/Nº - - LAGOA DE 
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LTDA DENTRO CEP: 58114-200 e Meio 
Ambiente CONOL CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, 189 - - CENTRO CEP: 58100-

250 

CONSOLID SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA. 

RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 09 - - ALTO BRANCO CEP: 
58102-515 

CONSTROI - CONSTRUTORA AÇUTERRA 
LTDA 

RUA ALMEIDA BARRETO, 2709 - - CENTENÁRIO CEP: 58107-
630 

CONSTRUART CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA. 

RUA AMÉRICO BRAGA, 33 - - SÃO JOSÉ CEP: 58107-623 

CONSTRUMAQ - MAQ. CONST. CIVIS E 
LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. 

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 70 - SALAS 606/607 - - CENTRO 
CEP: 58101-000 

CONSTRUTORA AGRA LTDA 
RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 900 - S/F - 

NOVA BRASÍLIA CEP: 58103-475 

CONSTRUTORA AGRIPINO LTDA 
RUA CORONEL JOÃO LOURENÇO PORTO, 68 - - CENTRO 

CEP: 58100-620 

CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA RUA JOÃO XXIII, 425 - - LIBERDADE CEP: 58105-535 

CONSTRUTORA APOLO LTDA. 
RUA JOSÉ DOROTÉIA DUTRA, 216 - - LIBERDADE CEP: 58106-

083 

CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA 
RUA GETÚLIO VARGAS, 118 - 1º ANDAR - CENTRO CEP: 

58105-080 

CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO 
LTDA 

RUA MARQUÊS DO HERVAL, 39 - - CENTRO CEP: 58100-020 

CONSTRUTORA CNE LTDA RUA PEDRO II, 900 - - PRATA CEP: 58101-270 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
METROPOLITANA LTDA 

RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, 1210 - - PRATA CEP: 
58101-000 

CONSTRUTORA ÉDSON DE SOUZA DO Ó 
LTDA 

RUA MIGUEL COUTO, 05 - - CENTRO CEP: 58101-050 

CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA RUA AFONSO CAMPOS, 48 - - CENTRO CEP: 58100-600 

CONSTRUTORA GRAÇA LTDA RUA CASSIANO PEREIRA, 737 - - LIBERDADE CEP: 58106-105 
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CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA 
RUA AGAMENON MAGALHÃES, 230 - - ALTO BRANCO CEP: 

58103-589 

CONSTRUTORA MANAÍRA LTDA 
RUA ARRUDA CÂMARA, 407 - - SANTO ANTONIO CEP: 58103-

273 

CONSTRUTORA MARILAC LTDA RUA JOÃO TAVARES, 196 - - CENTRO CEP: 58107-000 

CONSTRUTORA MEDESILVA LTDA 
RUA HUMBERTO BATISTA DE LIMA, 76 - - CATOLÉ CEP: 

58105-063 

CONSTRUTORA MONTREAL LTDA 
RUA DJALMA HERCULANO PORTO, 215 - ANEXO - DISTRITO 

INDUSTRIAL  CEP: 58105-653 

CONSTRUTORA RODRIGUES 
RUA FLORIANO MENDES FREIRE, 67 - - CRUZEIRO CEP: 

58106-391 

CONSTRUTORA RHEMA LTDA RUA JOSÉ BRANCO RIBEIRO, 460 - - CATOLÉ CEP: 58104-685 

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA 

AV. GETULIO VARGAS, 879 - - CENTRO CEP: 58100-200 

CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO 
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. 

AV JOAO SUASSUNA, 83 - - CENTRO CEP: 58101-000 

CONSTRUTORA SUCESSO S/A 
RUA LINO GOMES FILHO, 1136 - - SANTO ANTONIO CEP: 

58103-333 

CONTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
SÍTIO SERROTÃO, ACESSO P/BR-230 KM 162, S/N - ZONA 

RURAL CEP: 58100-000 

Construção 
Civil 

CPT CONSTRUÇÕES LTDA 
RUA AFONSO CAMPOS, 126 - 1º ANDAR - SALA 106 - - 

CENTRO CEP: 58100-600 

Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

Ambiente 

CRESCER ENGENHARIA LTDA, 
RUA CAP. JOAO ALVES DE LIRA, 981 - - BELA VISTA CEP: 

58101-281 

D H CONSTRUÇÕES LTDA RUA LUIZ SODRÉ FILHO, 535 - - CATOLÉ CEP: 58105-000 

DETROL - DESMONTE DE ROCHAS LTDA. AV. BÉLGICA, 30 - - DAS NAÇÕES CEP: 58103-085 

ECOMAN ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA 

RUA JOSÉ MÂNCIO BARBOSA, 103 - SALA 07 - SÃO JOSÉ 
CEP: 58107-600 

EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA 
ARAÚJO LTDA 

AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 1664 - - JARDIM PAULISTANO 
CEP: 58105-421 
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EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA. RUA LUIZ MALHEIROS, 112 - - BODOCONGÓ CEP: 58109-565 

ENERGY ELETRICIDADE LTDA RUA JOÃO PESSOA, 356 - - CENTRO CEP: 58101-490 

ENGEFERROS IND. E COM. E SERVIÇOS 
DE LTDA. 

RUA APRIGIO FERREIRA LEITE, 541 - - CATOLÉ CEP: 58105-
040 

ENGENHARIA PADRÃO LTDA RUA DUQUE DE CAXIAS, 549 - - PRATA CEP: 58108-000 

EUROTEC ENGENHARIA LTDA. AV. APRIGIO VELOSO, 1457 - - BODOCONGÓ CEP: 58109-155 

F A PINTO ENGENHARIA LTDA RUA JOAQUIM CAROCA, 415 - - BODOCONGÓ CEP: 58109-000 

FIBRA ENGENHARIA LTDA. 
RUA PREF. ANTONIO COUTINHO, 500 - - JARDIM 

PAULISTANO CEP: 58105-545 

FLOOR ENGENHARIA LTDA. RUA MONTEVIDEO, 188 - - MONTE SANTO CEP: 58102-009 

FRONTEIRA CONSTRUÇÕES 
INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA 

RUA DES. TRINDADE, 327 - - CENTRO CEP: 58100-660 

GUIMARÃES ENGENHARIA LTDA 
RUA VIGOLVINO VANDERLEI, 583-A - - CENTRO CEP: 58102-

368 

H M CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA 

RUA TAVARES CAVALCANTE, 59 - - CENTRO CEP: 58100-160 

HC CONSTRUÇÕES LTDA 
RUA SEVERINO FERNANDES DE OLIVERIA, 281 - - CATOLÉ 

CEP: 58105-113 

HSA ENGENHARIA LTDA. 
RUA SATURNINO DE BRITO FILHO, 820 - - DISTRITO 

INDUSTRIAL CEP: 58105-605 

ICOL INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES LTDA ROD. BR 230, Nº 3371 - - SANTA TEREZINHA CEP: 58104-170 

J MACEDO ENGENHARIA LTDA. RUA PAPA JOÃO XXIII, 35 - - LIBERDADE CEP: 58105-535 

J MOTTA ENGENHARIA LTDA 
RUA MARIA VIEIRA CESAR, 636 - - SANTO ANTÔNIO CEP: 

58103-260 

JS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA. 

RUA PRES. JOÃO PESSOA, 344 - SALA 02 - CENTRO CEP: 
58101-490 

L2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

AV. VICE PREFEITO ANTONIO CARVALHO SOUSA, 400 - 4º 
ANDAR - SL 401 - ESTAÇÃO VELHA CEP: 58100-000 

LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA SÍTIO SERROTÃO, S/N - CAIXA POSTAL 29 - MUTIRÃO CEP: 
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58100-000 

LMF ENGENHARIA LTDA RUA EPITÁCIO PESSOA, 47C - - CENTRO CEP: 58102-400 

MARTINS E PORTO CONSTRUÇÕES LTDA. 
RUA VIGÁRIO CALIXTO, 3003 - A - LOJA 02 - CATOLÉ CEP: 

58105-037 

MB CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

RUA EPITÁCIO PESSOA, 350 - SALA 08 - CENTRO CEP: 58102-
400 

METRÓPOLE CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 

RUA PROFESSOR JERÔNIMO GUEIROS, 112 - - CENTRO 
CEP: 58101-240 

MGB ENGENHARIA LTDA 
RUA ANTÔNIO JOAQUIM PEQUENO, 469 - - BODOCONGÓ 

CEP: 58109-085 

Construção 
Civil 

MULT OBRAS CONSTRUTORA LTDA 
RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, 97 - A - - CENTRO CEP: 

58100-250 

Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

Ambiente 

NOBRENGE CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS 
LTDA 

RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL, 219 - - CENTRO CEP: 
58101-250 

OBRASTEC CONSTRUTORA LTDA 
RUA IRINEU JOFFILY, 305 - SALA 06 2º andar - CENTRO CEP: 

58101-030 

PARAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA 
RUA JOÃO DA SILVA PIMENTAL, 142 - SALA 03 - CENTRO 

CEP: 58101-480 

PERCOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 
LTDA 

RUA CELESTINO BERNARDO, 52 - - CRUZEIRO CEP: 58107-
300 

PHASE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES 
LTDA 

RUA ANA DE ALMEIDA CASTRO, 256 - - SANTA ROSA CEP: 
58107-073 

PIRAMIDE INCORPORAÇÕES LTDA. RUA DA REPÚBLICA, 853 - - CENTENÁRIO CEP: 58107-680 

PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA RUA JOÃO QUIRINO, 464 - - CATOLÉ CEP: 58109-505 

PORTAL ENGENHARIA LTDA 
RUA AFONSO CAMPOS, 48 - 3º ANDAR - SALA 317 - EDF. 

CIRNE CENTER - CENTRO CEP: 58100-600 

POWER PLANEJAMENTO E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

RUA LIDIA BATISTA MARQUES, 262 - - CONJ. ALVARO 
GAUDENCIO CEP: 58108-413 

PROCOM ENGENHARIA LTDA RUA NILO PEÇANHA, 58 - - PRATA CEP: 58108-620 
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PROJEPOOL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 69 - SALA 107 - SÃO JOSÉ CEP: 

58108-610 

PRONTA-OBRA CONSTRUÇÃO LTDA 
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 2145 - - TAMBOR CEP: 58105-

421 

R & G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. 

RUA CEL. JOSÉ ANDRÉ, 112 - SALA A - - CENTRO CEP: 58101-
220 

REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
PÇA. ALFREDO DANTAS, 62 - SL. 305 - 3º ANDAR - CENTRO 

CEP: 58102-370 

ROCHA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

RUA CEL. JOSÉ ANDRÉ, 112 - - CENTRO CEP: 58101-220 

SERTEL CONSTRUÇÕES LTDA 
RUA ENG. SATURNINO DE BRITO, 1444 - - CATOLÉ CEP: 

58105-605 

SOLO EMPREENDIMENTOS 
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO LTDA. 

RUA APRIGIO FERREIRA LEITE, 541-A - - CATOLÉ CEP: 
58105-040 

EMPREITEIRA MARTINS 
RUA CESARINA B. DE OLIVEIRA, 100 - - BAIRRO DAS 

NAÇÕES CEP: 58102-279 

TERRAPLANA CONSTRUTORA LTDA. 
RUA JOÃO DA SILVA PIMENTEL, 555 - - CENTRO CEP: 58102-

431 

TSLIAH ENGENHARIA LTDA AV. RIO BRANCO, 408 - - PRATA CEP: 58101-260 

UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA. 
RUA ANTONIO CIRILO GOMES, 489 - - NOVO CRUZEIRO CEP: 

58106-633 

VIRTUAL ENGENHARIA LTDA ME 
RUA MONTEIRO LOBATO, 461 - - ALTO BRANCO CEP: 58102-

470 

WB CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 940 - - PRATA CEP: 58102-400 

Mineração 

CAULISA COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO 
DE MINÉRIOS 

AV. FLORIANO PEIXOTO, 53 - SALAS 507 E 508 (5º ANDAR) - 
CENTRO CEP: 58100-001 

Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA 
AV. SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/Nº - - DISTRITO 

INDUSTRIAL CEP: 58104-591 

EMPRESA DE MINERAÇÃO BRAVO LTDA RUA RODRIGUES ALVES, 1820 - - BODOCONGÓ CEP: 58101-
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291 Ambiente 

FUJI S/A 
AV. DEP. RAIMUNDO ÁSFORA, 1795 - - VELAME CEP: 58107-

285 

GOLDEN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. 

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 271 - - CENTRO CEP: 58101-001 

GRAMIM MINERAÇÃO GRANITOS DO 
NORDESTE LTDA 

RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 69 - SALA 206 2º ANDAR - SÃO 
JOSÉ CEP: 58107-736 

MIL MINÉRIOS LTDA 
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 69 - 1º ANDAR - SL. 110 - 

CENTENÁRIO CEP: 58108-610 

MINERAÇÃO BOA VISTA LTDA 
ROD. RAIMUNDO ASFORA, 1795 - - DIST. INDL. VELAME CEP: 

58187-000 

MINERAÇÃO MURIBECA LTDA. 
AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 3877 - - DISTRITO INDUSTRIAL 

CEP: 58105-421 

MINERAÇÃO OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
LTDA. 

AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 3877 - - DISTRITO INDUSTRIAL 
CEP: 58105-421 

MINERAÇÃO PARAIBANA LTDA. 
RUA RAIMUNDO ALVES DA SILVA, 109 - - CONCEIÇÃO CEP: 

58102-378 

MINERAÇÃO VERDE AGRESTE LTDA. 
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 69 - 2º ANDAR - SÃO JOSÉ CEP: 

58107-736 

SOLO FÉRTIL MINERAÇÃO LTDA. 
RUA VILA NOVA DA RAINHA, 461 - SALA 100 - - CENTRO CEP: 

58100-690 

TOP STONE MINERAÇÃO LTDA. 
ROD. ALÇA SUDOESTE KM 1.4, S/N - QD. 18(poligran) - DIST. 

INDL. DO LIGEIRO CEP: 58107-225 

UBM UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO 
S.A. 

AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 3155 - - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 58105-420 

Serviços de 
Saúde 

Hospital Municipal Dr. Severino Bezerra de 
Carvalho 

AV. FLORIANO PEIXOTO, 1200 - CENTENÁRIO CEP: 58428-130 Secretári
a de 

Serviços 
Urbanos 
e Meio 

Instituto de Saúde Elpídio de Almeida RUA VILA NOVA DA RAINHA,147 - - CENTRO CEP: 58400-220 

Hospital da Visão de Campina Grande 
RUA DR. SEVERINO RIBEIRO CRUZ, 277 - - CENTRO CEP: 

58400-258 
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Hospital de Olhos de Campina Grande RUA JOSÉ DE ALENCAR, 940 - - PRATA CEP: 58400-500 Ambiente 

Clínica Dr. Maia AV. GETULIO VARGAS, 474 - - CENTRO CEP: 58400-052 

Clínica São Lucas RUA JOÃO LOURENÇO, 117 - - CENTRO CEP: 58400-240 

Clínica Santa Clara RUA DUQUE DE CAXIAS, 630 - - PRATA CEP: 58400-506 

Clínica Clipsi RUA TREZE DE MAIO, 338 - - CENTRO CEP: 58400-290 

Hospital Antônio Targino 
RUA DELMIRO GOUVEIA, 442 - - CENTENÁRIO CEP: 58428-

016 

Hospital de Urgência AV. FLORIANO PEIXOTO, 126 - - CENTRO CEP: 58400-165 

Hospital e Maternidade Dr. Edgley 
RUA FERNANDES VIEIRA, S/N - - JOSÉ PINHEIRO CEP: 58400-

002 

Hospital Escola da FAP 
AV. DR FRANCISCO PINTO, S/N - - BODOCONGÓ CEP: 58434-

700 

Hospital Municipal Pedro I RUA PEDRO I, 605 - - SÃO JOSÉ CEP: 58400-414 

Hospital Regional de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernandes 

AV. FLORIANO PEIXOTO, 1045 - - SÃO JOSÉ CEP: 58428-111 

Hospital Universitário Alcides Carneiro RUA DR CARLOS CHAGAS, S/N - - SÃO JOSÉ CEP: 58400-398 

SAS RUA NILO PEÇANHA, 83 - - PRATA CEP: 58400-515 

 



    
 

                                                
180 

180 

 

 

 

PMGIRS CAMPINA GRANDE 
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9 Procedimentos operacionais 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso V da Lei Federal n° 12.305/2010. 

Os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos 

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

final ambientalmente adequada dos rejeitos, no período de tempo previsto para este 

Plano, deverão ser implantados em consonância com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – Lei nº 12.305/2010, e, seguir às especificações técnicas exaradas na 

Legislação e normas técnicas pertinentes.  

Também deverá seguir o que prescreve a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

quando dos dispositivos para a contratação de serviços, tanto de forma emergencial, 

quanto para as demais modalidades permissíveis, como: Concessão, Parceria Público 

Privada (PPP), Terceirização, dentre outras. 

Desta forma, as ações apresentadas a seguir, foram alicerçadas como metas 

fundamentais para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos gerados no Município de 

Campina Grande e estão baseadas nas legislações que as segue: 

 

1) O município deverá atender a classificação dos resíduos gerados, buscando 

realizar um diagnóstico permanente e sistemático a cada dois (02) anos, gerando 

um panorama caracterizado dos referidos resíduos municipais. Para tanto deverá 

atender a NBR 10004/04, que trata sobre a classificação dos Resíduos Sólidos, 

realizando a caracterização gravimétrica de seus resíduos. 

No panorama apresentado deverão estar contido os resíduos assim definidos: 

 

 Resíduos de Classe I – perigosos, são estes os resíduos que requerem a maior 

atenção por parte do administrador, uma vez que os acidentes mais graves e de 

maior impacto ambiental são causados por esta classe de resíduos. Estes 

resíduos podem ser condicionados, armazenados temporariamente, incinerados, 

ou dispostos em aterros sanitários especialmente desenhados para receber 

resíduos perigosos.  

 Resíduos de Classe II-A – não inertes tais como os resíduos de Classe II-B os 
resíduos de Classe II-A podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, 

entretanto, devem ser observados os componentes destes resíduos (matérias 

orgânicas, papeis, vidros e metais), a fim de que seja avaliado o potencial de 

reciclagem.  

 Resíduos de Classe II-B – inertes, podem ser dispostos em aterros sanitários ou 
reciclados.  

 

2) Outro aspecto que deverá ser abordado pelo Município será a elaboração 

detalhada dos estudos sobre a parte líquida dos resíduos sólidos gerados, 

utilizando-se para tanto das normas e diretrizes existentes nas legislações abaixo 

relacionadas: 

a) NBR 10005/04 – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 

sólidos. 
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b) NBR 10006/04 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 

resíduos sólidos. 

c) NBR 10007/04 – Amostragem de resíduos sólidos.  

d) NBR ISO/IEC 17025/05 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios 

de ensaio e calibração.   

 

3) Como apresentado no diagnóstico realizado, a deposição de resíduos sólidos 

gerados no município de Campina Grande no aterro de Puxinanã, vem trazendo 

interferências diretas na qualidade do solo, uma vez que durante 

aproximadamente 20 anos foi destinado em uma área inadequada, no caso o 

“Lixão do mutirão”, que foi fechado, mas não foi executado o projeto de 

recuperação ambiental da área. Além disso, existem no município cerca de 141 

pontos diversos de deposição temporária de resíduos em maior quantidade que 

merece um estudo detalhado dos impactos ao solo. Assim, propõe-se que sejam 

realizados estudos para todas as áreas, que deverão ser baseados na nas 

legislações a seguir: 

a) NBR 10703/89 - Degradação do Solo – Terminologia.  

b) NBR 12988/93 - Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduos.  

 

4) Outros resíduos que será preciso prever seu gerenciamento são os resíduos 

industriais, que o Município deverá implantar um sistema de monitoramento de 

seu manejo, buscando atender desde a geração ao destino final ambientalmente 

adequados, como a construção de aterro de resíduos industriais Classe I e IIB, 

pelos respectivos geradores ou por meio de iniciativa privada, de acordo com a 

legislação a seguir:  

a) NBR 8418/83 - Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais 

perigosos – procedimento 

b) NBR 10157/87 - Aterros de resíduos perigosos - critérios para projeto, 

construção e operação – procedimento 

c) NBR 8419/92 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos – procedimento 

d) NBR 13896/97 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para Projeto, 

Implantação e Operação – procedimento 

e) NBR 12553/03 - Geossintéticos – terminologia 

f) NBR 15495-1/07 - Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 2 

aquíferos granulares – Parte 1: Projeto e construção 

 

5) O tratamento dos resíduos deve ser levado em consideração à elaboração de um 

Plano que deverá indicar todos os métodos possíveis e permissíveis de acordo 

com o que preconiza as diretrizes das legislações abaixo indicadas, e em 

consonância com cada tipo de resíduo gerado: 

a) NBR 11175/90 - Incineração de resíduos sólidos perigosos - padrões de 

desempenho – procedimento; 

b) NBR 13894/97 - Tratamento no solo (landfarming) – procedimento; 

c) Resolução CONAMA N. 316 de 29 de outubro de 2002 - dispõe sobre 
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procedimentos e critérios para funcionamento de sistemas de tratamento térmico 

de resíduos. 

d) Outras tecnologias de tratamento de resíduos conforme preconiza a Lei 

12.305/2010 em seu Art. 8, inciso VI, e Art. 9, inciso I, desde que seja realizado 

estudos de viabilidade econômico, financeiro e socioambiental. 

 

6) O armazenamento também deverá ser foco, uma vez que merece a elaboração de 

Legislações municipais ainda não existentes e o cumprimento de outras já 

existentes. Isso deverá promover um ordenamento do processo de 

armazenamento dos resíduos gerados no município. Para tanto haja necessidade 

de estar em consonância com as legislações abaixo descriminadas: 

a) NBR 12235/92 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – procedimento 

b) NBR 11174/90 - Armazenamento de resíduos classe II - não inertes e III - 

inertes - procedimento 

 

7) Mesmo pelo apresentado no Diagnóstico que os resíduos de Serviços de Saúde 

gerados no Município de Campina Grande já estão com uma situação 

consolidada, cujo manejo está bem definido, desde o transporte e o tratamento, 

vale propor um sistema de acompanhamento e monitoramento sistemáticos 

incluindo a fase da geração e do manejo, buscando atender as seguintes 

legislações: 

a) NBR 12.807/1993 - Resíduos de Serviços de Saúde – Terminologia. 

b) NBR 12.808/1993 - Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação. 

c) NBR 12.809/2013 - Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

intraestabelecimento.  

d) NBR 12.810 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde – Procedimento. 

e) Resolução CONAMA 358/05 - Resíduos sólidos de serviços de saúde. 

f) Resolução ANVISA 306/04 - Resíduos sólidos de serviços de saúde. 

 

Também se faz necessário desenvolver estudos para viabilidade de outras 

tecnologias de tratamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

8) O Transporte dos resíduos deve seguir normas que possibilitem a atuação direta 

e ordenada, uma vez que geram inúmeros transtornos a sociedade, seja pelas 

questões de visibilidade e transito, a odores exauridos pelos resíduos 

transportados. Para tanto a gestão dos transportes de resíduos de ser ordenada 

pelas legislações abaixo descritas. Vale ressaltar, que o Município deve construir 

seus próprios instrumentos legais, visando este ordenamento. 

a) NBR 13.221/2010 – Transporte de Resíduos. 

b) NBR 7.500/2011 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. 

c) NBR 7.501/2011 – Transporte terrestre de resíduos perigosos – Terminologia. 

d) NBR 7.502 – Transporte de Cargas perigosas – Classificação. 

e) NBR 7.503/2013 – Transporte terrestre de resíduos perigosos – ficha de 

emergência e envelope – características, dimensões e preenchimento 
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9) Também deverá ser elaborados planos de gerenciamento para outros resíduos 

especiais - RSE, como: Pneus, Pilhas e Baterias, Óleos Lubrificantes, 

Embalagens de Agrotóxicos e Resíduos Eletroeletrônicos. Para basear a 

elaboração dos referidos planos de gerenciamento são destacadas a seguir as 

legislações: 

a) Resolução CONAMA 416/2009 – Pneus. 

b) Resolução CONAMA 401/2008 e suas alterações- Pilhas e baterias.  

c) Resolução CONAMA 362/2005 - Óleos lubrificantes.  

d) Resolução 334/2003 - Embalagens de agrotóxicos.  
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
INDICADORES DO DESEMPENHO OPERACIONAL E 

AMBIENTAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E 

DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO VI DA LEI N°. 12.305/2010 
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10 Indicadores de desempenho operacional 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso VI, da Lei Federal 12.305/2010. 

A avaliação de desempenho operacional do sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos é um instrumento importante para o controle dos serviços prestados. 

Com base nos resultados obtidos é fácil identificar as deficiências operacionais, analisar 

os custos de operação, otimizar os serviços observando-se qualidade e eficiência, além 

de conseguir prever uma futura demanda para gerenciar o sistema de gestão analisado. 

A seguir podem ser visualizados diversos indicadores operacionais para verificar 

a eficiência do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de 

Campina Grande em sua etapa de implantação. 

 

10.1 Relatórios de controle 
 

Para funcionamento efetivo de um sistema o acompanhamento das atividades 

deve ser contínuo e compreender também a população beneficiária. Através do 

monitoramento dos serviços é possível avaliar-se a efetividade da limpeza urbana. A 

efetividade representa a capacidade de o operador dos serviços de manter a performance 

ao longo do tempo, coordenando esforços e energia, tendo em vista o alcance dos 

resultados globais. Portanto é preciso ser eficiente, ou seja, fazer as coisas de maneira 

adequada, resolver os problemas, cumprir o dever e utilizar bem os recursos, e ser 

eficaz, isto é, fazer as coisas certas, criar alternativas, maximizar o uso dos recursos e 

obter resultados com o menor custo.  

Para a realização do controle, que é a ação maior de qualquer organização, é 

necessário confrontar esses resultados com as metas definidas no seu plano de ação. 

Essa confrontação é que vai orientar as correções a serem feitas na área de operação dos 

serviços para gerar os objetivos almejados. Assim, é o processo de realimentação 

fundamental para essa finalidade. 

O controle pode ser exercido através do uso de relatórios de desempenho, 

lembrando que o administrador deve exercê-lo antes do momento da ação e não depois 

do fato ocorrido. Os relatórios devem conter dados que expressem resultados reais, e 

outros elementos de comparação, que podem ser dados históricos. A análise deve ser 

concentrada nos itens excepcionais ou anormais e podem ser feitos através dos 

Indicadores de Gestão.  

 

10.2 Indicadores de desempenho de gestão 
 

Indicadores de gestão são números que se obtém através de análises das 

atividades dos serviços de limpeza urbana e buscam relacionar quantidades planejadas 

com as realmente executadas no sentido de se obter valores determinados e que 

permitam funcionar como elementos norteadores de uma Gestão dos serviços de 

limpeza urbana. A sua utilização de forma contínua, comparando-se os valores obtidos, 

servem para tomada de decisões e por isto é uma importante ferramenta gerencial. 

As medidas de produtividade e os indicadores de gestão e de eficiência 
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operacional que devem ser utilizados no município são os seguintes: 

Indicadores de desempenho operacionais dos SLU 

 

10.2.1 Serviços de coleta de RSU 

 

a) COBERTURA DE COLETA = População urbana servida (hab) x 100/ 

População urbana total (incluindo a flutuante). 

Este Indicador permite conhecer a porcentagem da população que conta com os 

serviços de coleta de resíduos.  

ÍNDICE ACEITÁVEL: 85 A 100 %. 

 

b) KG/KM TOTAL PERCORRIDO = Quantidade de resíduos coletados por mês x 

1000/ Quantidade de Km percorridos com coleta por veículos por mês. 

 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 100 a 150 Kg / Total de Km coletado. 

 

c) TONELADA / VIAGEM = Quantidade de resíduos coletados por mês (t) / 

Quantidade de viagens realizadas por mês. 

 

d) TONELADAS/VEÍCULOS PROGRAMADOS X DIA = Quantidade de 

resíduos coletados por mês (t) /Quantidade de veículos programados (diurno + 

noturno) / 2 x dias efetivos por mês. 

 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 26 A 30 t/veículos programados – veículos de 14 m
3
, 

2turnos/dia, 2 viagens/turno. 

 

e) HABITANTES / GARIS DE COLETA  

 

Este índice permite determinar se a quantidade de garis do serviço de coleta está 

em acordo com a quantidade de resíduos gerados na área atendida pelo serviço. 

Neste índice se considera o tipo e a capacidade do veículo, turnos e número de 

viagens realizadas, número de ajudantes por veículo coletor, existência de serviços de 

coleta anexos aos domicílios e tipo de armazenamento dos resíduos. 

Intervalo aceitável: 3.000 a 4.000 hab./ajudantes de coleta ou 0,30 a 0,26 

ajudantes de coleta/1.000 hab. (compactador de 14 m³, 2 turnos/dia, 4,8 

viagens/veículo/dia, 3 ajudantes/veículo, coleta de resíduos domiciliares, comerciais e 

de mercados).  

Modelo para cálculo: 

coletadeajudantesdetotalQuantidade

totalPopulação

.....

.
 

Expresso em: habitantes/ ajudantes de coleta 

 

f) HABITANTES/VEÍCULO DE COLETA 
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Este índice permite determinar se a quantidade de veículos que opera no sistema 

de coleta de resíduos alcançará a cobertura total dos resíduos gerados na área de 

atuação. Neste índice se considera o tipo e a capacidade do veículo, geração de resíduos 

por habitante, quantidade de população flutuante, turnos e número de viagens 

realizadas, porcentagem de veículos reserva, cobertura e qualidade do serviço. 

Intervalo aceitável: 29.000 hab./veículo de coleta(*) (compactador de 14 m³, 2 

turnos/dia, 4,8 viagens/veículo/dia, 19% de veículos reserva, 95% de cobertura do 

serviço. 

Modelo para cálculo: 

 

coletadeveículosdetotalQuantidade

totalPopulação

.....

.
 

Expresso em: habitantes/ veículo de coleta 

(*) inclui coleta da varrição das ruas e vagas. 

 

g) QUILOGRAMA/HABITANTE/DIA 

 

Este índice serve de base para o planejamento do serviço de coleta, pois permite 

estabelecer setores e rotas de coletas, bem como estimar a quantidade de resíduos 

gerados na cidade onde há a prestação do serviço. Está em função do estrato 

socioeconômico da população, infraestrutura urbana, cobertura e qualidade do serviço 

de coleta. 

 

Intervalo aceitável: 0,35 a 0,75 kg/hab./dia 

 

Modelo para cálculo: 

totalPopulação

diaaocoletadosresíduosdeQuantidade

.

.....
 

Expresso em: kg/ habitante/ dia 

 

h) TONELADAS POR SETOR POR DIA 

 

Esta informação permite conhecer variações diárias da quantidade de resíduos 

que se coleta por setor. Neste índice se considera o planejamento do serviço (área do 

setor, número de viagens, frequência do serviço de coleta), capacidade do veículo e 

rendimento dos trabalhadores. 

Intervalo aceitável: 12 a 14 t/setor/dia (área aprox. do setor: 0,7 km², 02 viagens 

por setor, compactador de 14 m³ de capacidade).  

Modelo para cálculo: 

   mêsaoefetivosDiassetoresdeQuantidade

mêsaocoletadosresíduosdeQuantidade

.....

.....
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Expresso em: t/ setor/ dia 

 

i) TONELADAS/TEMPO TOTAL DE COLETA 

 

Esta informação permite conhecer a relação entre a quantidade de toneladas que 

se coleta e o tempo que toma esta atividade. A diminuição do valor obtido se reflete 

necessariamente no aumento do custo do serviço. Neste índice se considera 

infraestrutura 

Urbana, densidade populacional, método de coleta (calçada o esquina), 

quantidade de ajudantes, tipo de armazenamento dos resíduos, características do 

veículo, horários de coleta e velocidade média de coleta. 

 

Intervalo aceitável: 2,3 a 2,6 t/hora de coleta (pistas pavimentadas, método de calçada, 3 

ajudantes, 10 km/hora velocidade média na coleta) 

 

Modelo para cálculo: 

mêsaocoletadetotalTempo

mêsaocoletadosresíduosdeQuantidade

.....

.....
 

Expresso em: t/horas 

 

j) TONELADAS/VEÍCULOS PROGRAMADOS/DIA 

 

Esta informação permite determinar se a quantidade de veículos programados 

será necessária e se aproveita ao máximo sua capacidade instalada. A subutilização ou o 

uso excessivo incide em custos do serviço, seja pelo uso de uma quantidade maior de 

veículos que o necessário, seja por estarem expostos a danos antecipados. Neste índice 

se consideram a capacidade dos veículos e o número de turnos e viagens realizados. 

 

Intervalo aceitável: 26 a 30 t/veículos programados/dia (veículo de 14 m³ de capacidade, 

2 turnos/dia, 2 viagens por turno) 

 

Modelo para cálculo: 

)...(2/).(...

.....

mêsaoefetivosdiasnoturnodiurnosprogramadoveículosdeQuantidade

mêsaocoletadosresíduosdeQuantidade



 

 Expresso em: t/ veículos.programados/dia 

 

10.2.2 Coleta seletiva de reciclados  

 

a) PERCENTUAL DE DESVIO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS - PDRR 

 

Permite determinar a quantidade de resíduos que são coletados na forma seletiva 

e que, por algum motivo, não ingressam no aterro sanitário. 
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Intervalo aceitável: Depende da análise de custo-benefício, pois não é o único 

indicador de viabilidade da coleta seletiva porque não se têm em conta os benefícios 

sociais e ambientais da reciclagem.  

 

 

 

Modelo para cálculo: 

)...()......(

100......

coletadosresíduosdequantidademêsaocoletadossrecicláveiresíduosdeQuantidade

mêsaocoletadossrecicláveiresíduosdeQuantidade





  Expresso em: percentual 

 

b) RENDIMENTO EFETIVO DA COLETA SELETIVA - CSRE 

 

Esta informação permite determinar a porcentagem de resíduos recuperados em 

relação ao total de resíduos recolhidos ao mês. Neste índice se considera a composição 

física dos resíduos e a demanda de material segregado. 

Intervalo aceitável: Depende da análise de custo-benefício, pois não é o único 

indicador de viabilidade da coleta seletiva porque não se têm em conta os benefícios 

sociais e ambientais da reciclagem.  

Modelo para cálculo: 

mêsaocoletadossrecicláveiresíduosdeQuantidade

mêsaosrecuperadoresíduosdeQuantidade

......

100..... 
 

 Expresso em: percentual 

 

10.2.3 Serviços de varrição  

 

a) COBERTURA DE VARRIÇAO POR RUAS = Comprimento das ruas varridas 

x100/ Comprimento total de ruas. 

Este Indicador permite conhecer o percentual de cobertura pelos serviços de 

varrição. 

ÍNDICE ACEITÁVEL:  85 a 100 % 

 

b) CONSUMO DE VASSOURAS POR KM VARRIDO = Cv= Consumo total de 

vassouras/mês / Comprimento total de ruas varridos por mês (Km). 

 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 0,02 A 0,04 Vassouras/ Km varridos 

 

c) KM LINEAR VARRIDO/ VARREDOR X DIA = Comprimento total de ruas 

varridas por mês (Km linear) / Quantidade de varredor efetivo x dias efetivos 

por mês. 

 

ÍNDICE ACEITÁVEL – 1,3 a 1,5 Km varredor x dia. 
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Outros indicadores que poderão ser utilizados: 

 Toneladas ou volume em m
3
 de lixo coletado em cada viagem e por 

turno; 

 Toneladas ou volume em m
3
 de lixo coletado/garis coletores;  

 Distância em quilômetros percorrida por turno, por cada veículo ou pela 
frota. 

O acompanhamento desses indicadores permite avaliar a eficiência da coleta, 

pois quanto maiores forem os valores, maior quantidade de lixo é recolhida, e assim 

mais eficiente é o serviço bem como os serviços de varrição.  

 

10.2.4 Serviço de transbordo ou de transferência de resíduos 

 

a) DENSIDADE DOS RESÍDUOS (NA UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA) 

 

A informação sobre a densidade dos resíduos permite determinar se a quantidade 

dos resíduos que são transportados pelos veículos está de acordo com sua capacidade. 

Intervalo aceitável: 0,40 a 0,45 t/m³ (resíduos domiciliares descarregados por 

gravidade desde unidades compactadoras, 50% composto de matéria orgânica).  

Modelo para cálculo: 

ciatransferêndeveículodoCapacidade

ciatransferêndeveículopordastransportaToneladas

....

.....
 

Expresso em: t/ m³ 

 

b) TONELADAS/TEMPO TOTAL DE TRANSFERÊNCIA 

 

Esta informação permite conhecer a relação entre a quantidade de toneladas que 

se transfere e o tempo que toma a atividade. A diminuição do valor obtido se reflete 

necessariamente no aumento do custo do serviço. Neste índice se considera o tipo de 

estação de transferência - transbordo, o veículo que realiza a descarga, o trânsito nas 

vias internas, manobrabilidade na plataforma de descarga, tempo de pesagem, registro 

do veículo de coleta e disponibilidade dos veículos de transferência. 

Intervalo aceitável: 40 a 50 t/hora (descarga por gravidade, disponibilidade 

permanente de veículos de transferência, trânsito e manobrabilidade adequados à zona 

de descarga).  

Modelo para cálculo: 

mêsaociatransferêndetotalTempo

mêsaoostransferidresíduosdeQuantidade

.....

.....
 

Expresso em: t/horas 

 

c) TONELADAS/VEÍCULOS PROGRAMADOS/DIA 

 

Esta informação permite determinar se a quantidade de veículos programados é 

necessária. A subutilização ou o uso excessivo incide em custos do serviço, seja pelo 
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uso de uma quantidade maior de veículos que o necessário, seja por estarem expostos a 

danos antecipados. Neste índice se consideram a capacidade dos veículos e o número de 

turnos e viagens realizados. 

Intervalo aceitável: 100 a 108 t/veículo. programado/dia (veículo de 60 m³ de 

capacidade, 2 turnos/dia, 2 viagens por turno). 

Modelo para cálculo: 

 

)...(2/).(...

.....

mêsaoefetivosdiasnoturnodiurnosprogramadoveículosdeQuantidade

mêsaocoletadosresíduosdeQuantidade



 

Expresso em: t/veículos.programados/ dia 

 

10.2.5 Disposição final de RSU 

 

a) DENSIDADE DOS RESÍDUOS (NO ATERRO SANITÁRIO) 

 

A densidade obtida permite determinar o grau de compactação dos resíduos. O 

aumento ou a diminuição do valor obtido incide na vida útil do aterro e na qualidade do 

processamento. 

Intervalo aceitável: 0,75 a 1,00 t/m³ (resíduos domiciliares, compactados 

horizontalmente e em talude com trator sobre esteira). 

Modelo para cálculo: 

tempodeperíodoumemresíduospelosocupadoVolume

tempodeperíodoumemrecebidosresíduosdeQuantidade

........

........
 

Expresso em: t/m³ 

 

b) COBERTURA DO SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Permite conhecer a porcentagem dos resíduos que são dispostos técnica e 

sanitariamente. Neste índice se consideram o adequado planejamento, a permanente 

supervisão do serviço e a existência de um lugar apropriado para disposição final dos 

resíduos.  

 

Intervalo aceitável: 85 a 100% 

 

Modelo para cálculo: 

coletadosresíduosdeQuantidade

sanitárioaterroemdispostosresíduosdeQuantidade

...

100...... 
 

 Expresso em: percentual 

 

c) RENDIMENTO DE COMPOSTO POR TONELADA DE RESÍDUO 
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Permite determinar a porcentagem de composto obtido por tonelada de matéria 

prima empregada. Neste índice se consideram a composição dos resíduos (quantidade 

de matéria orgânica) e o tipo de fermentação: natural (ar livre) ou acelerada (digestores). 

Intervalo aceitável: 30 a 35% (em 3 meses) 

 

Modelo para cálculo: 

 

primamatériacomoutilizadosresíduosdeQuantidade

obtidocompostodeQuantidade

......

100... 
 

 Expresso em: percentual 

 

10.2.6 Serviços de manutenção de máquinas/ equipamentos 

 

a) DISPONIBILIDADE MENSAL DE VEÍCULOS DA FROTA  

 

Esta informação permite conhecer a porcentagem total de horas utilizadas para a 

manutenção do veículo de coleta. Neste índice se considera o tempo de trabalho e 

rendimento dos veículos, frequência de manutenção, tempo para efetuar trocas de turno, 

lavagem dos veículos e refresco do pessoal.  

Intervalo aceitável: Superior a 0,85 

 

Modelo para cálculo: 

coletadeveículosdeQuantidade

operativoscoletadeveículosdeQuantidade

....

100..... 
 

 Expresso em: percentual 

 

b) OPERACIONALIDADE DOS VEÍCULOS DE COLETA 

 

Esta informação permite determinar a porcentagem total de veículos que se 

encontram em operação. Neste índice se considera a capacidade de proporcionar 

adequados serviços de manutenção preventivo e corretivo, de contar com pessoal 

capacitado e recursos econômicos para cobrir os gastos daqueles serviços e o ano de 

fabricação dos veículos de coleta.  

Intervalo aceitável: 85 a 100% 

 

Modelo para cálculo: 

coletadeveículosdeQuantidade

operativoscoletadeveículosdeQuantidade

....

100..... 
 

 Expresso em: percentual 

 

c) RENDIMENTO DO COMBUSTÍVEL 
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Estabelece a relação entre a quilometragem percorrida por um veículo e o 

consumo de combustível ao mês. O aumento ou a diminuição do valor obtido neste 

índice incide no custo do serviço. Neste índice se consideram o desempenho do 

motorista, as condições mecânicas do veículo (regulação da bomba de injeção) e as 

condições das vias (pendente, pistas sem pavimento asfáltico).  

 

Intervalo aceitável: 2 a 3 km/litro 

 

Modelo para cálculo: 

mêsaocoletadeveículospelosutilizadolcombustívedeQuantidade

operativoscoletadeveículosdeQuantidade

.........

100..... 
 

 Expresso em: km/L 

 

d) RENDIMENTO DE PNEUS 

 

Esta informação se utiliza para conhecer e projetar os custos operativos do 

serviço (custos diretos – materiais) e para verificar o rendimento de cada um dos pneus 

dos veículos de coleta. Neste índice se considera o desempenho do motorista, condições 

climáticas, condições das vias (pendente, pistas sem pavimento asfáltico), qualidade do 

pneu e adequada supervisão (pressão e rotação). 

 

Intervalo aceitável: 40.000 a 50.000 km (altura radial, inclui a primeira vida mais 

recauchutagem) 

 

Modelo para cálculo: 

Pneu

rodadaExtensão.  

 Expresso em: km/ pneu 

 

e) ORDENS DE SERVIÇOS PLANIFICADAS/ ORDENS DE SERVIÇOS 

EXECUTADAS = PLANEJADO X EXECUTADO 

 

Permite determinar a porcentagem das atividades executadas que tenham sido 

planejados.  

 

Intervalo aceitável: 95% 

Modelo para cálculo: 

executadastrabalhodeordensdeQuantidade

planejadastrabalhodeordensdeQuantidade

.....

100..... 
 

 Expresso em: percentual 
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10.3 Indicadores de qualidade  
 

Apresenta-se abaixo, alguns Indicadores de Qualidade e aceitação pública são 

apresentados no sentido de se buscar ao Gestor Municipal a indicação de qualidade dos 

serviços e a aceitação dos seus usuários, permitindo ao Gestor Municipal decisões 

importantes no sentido de corrigir serviços que estejam sendo prestados sem a 

aprovação da população. 

 

10.3.1 Indicadores de qualidade e aceitação pública 

 

a) FREQUÊNCIA DE RECLAMAÇÕES  

usuáriosdetotalQuantidade

sreclamaçõedemensalQuantidade

...

...

 
 

Este Indicador permite determinar o índice entre as Reclamações Mensais e a 

quantidade de reclamantes dos serviços. 

 

b) % DE USUÁRIOS SATISFEITOS 

usuáriosdetotalQuantidade

ssatisfeitousuáriosdeQuantidade

...

...
 

 

Este Índice permite calcular o índice de satisfação do usuário com relação aos 

serviços prestados e um índice aceitável é aquele superior a 75%. 

 

c) RECLAMAÇÕES POR GRUPO DE 1.000 hab 

atendidosusuáriosdeQuantidade

habsreclamaçõedeQuantidade

...

000.1.. 
 

 

Este Índice permite determinar o índice de reclamações por cada 1.00 habitantes. 

 

d) % DE ACESSO AO SERVIÇO 

usuáriosdetotalQuantidade

serviçosutilizanãoquehabdeQuantidade

...

000.1...... 
 

Este índice permite mostrar a quantidade de habitantes que tem acesso aos 

serviços em relação a população total. 

 

e) % DA POPULAÇÃO ATENDIDA 

usuáriosdetotalQuantidade

atendidosusuáriosdeQuantidade

...

100... 
 

 

Este Índice permite determinar a porcentagem de usuários que são atendidos 
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com os serviços em relação a quantidade total de usuários. 

 

Outros índices que poderão ser usados: 

 População atendida/população total; 

 Número de reclamações por irregularidade na coleta/(população 

atendida/1000). 

 

10.3.2 Indicadores de evolução de resultados 

 

Devem ser registrados e acompanhados mensalmente todos os dados apurados 

nas fichas de controle diário e observadas as anotações feitas pela fiscalização.  

 

10.3.3 Indicadores gerais de gestão 

 

a) RELAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS (GRSU)  

MunicípiodoanualPIB

toneladasanoumemresíduosdeQuantidade

...

).(.....
 

 

Este Indicador estabelece a relação entre a quantidade de RSU e sua atividade 

produtiva Municipal.  

ÍNDICE ACEITÁVEL: 100 a 140 t/R$ 2.500 

 

b) SERVIÇOS DE VARRIÇÃO (SV) 

redoresdetotalQuantidade

totalPopulação

var...

.
 

 

Este Indicador permite determinar se a quantidade de varredores está de acordo 

com o número de praças e de ruas. 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 0,40 a 0,50 Varredor/ 1000 hab. 

 

c) SERVIÇOS DE COLETA (SC) 

coletadeajudantesdetotalQuantidade

totalPopulação

.....

.
 

 

Este Indicador permite determinar se a quantidade de ajudantes dos serviços de 

coleta gerada guarda uma relação com a quantidade de lixo gerado na área de ação. 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 0,26 a 0,30 ajudantes de coleta/1000 hab. 

 

d) NUMERO DE HABITANTES/ VEICULOS DE COLETA 

coletadeveículosdeQuantidade

totalPopulação

....

.
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Este Indicador permite calcular se a quantidade de veículos do operador poderá 

cobrir a coleta de resíduos e gerados na área de atuação. 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 29.000 hab/Veículo compactador 

 

e) KG/HAB/DIA = Quantidade de resíduos coletados/população total  

totalPopulação

coletadosresíduosdeQuantidade

.

...
 

ÍNDICE ACEITÁVEL: 0,35 a 0,75 Kg/hab/dia 

 

10.3.4 Indicadores socioambientais 

 

Relacionamos aqui apenas alguns indicadores socioambientais que são passíveis 

de mensuração pelo órgão gestor do município. 

 

a) ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA -  

ICD 

comercialdomiciliarresíduodecoletapelapercorridatotalgemQuilometra

municípiodoviasdetotalgemQuilometra

/.......

.....

 

Este indicador permite calcular o índice de cobertura dos serviços de coleta no 

município. 

ÍNDICE ACEITÁVEL: maior que 0,90 

 

b) ÍNDICE DE COBERTURA DE VARRIÇÃO – ICV 

municípionoridasviasdetotalgemQuilometra

municípiodoviasdetotalgemQuilometra

..var....

.....
 

Este indicador permite calcular o índice de cobertura dos serviços de varrição no 

município. 

ÍNDICE ACEITÁVEL: maior que 0,90 

 

c) NÚMERO DE CATADORES(AS) POR CADA 1.000 HABITANTES - NC  

teshabi

municípionoexistentescatadoresdetotalNúmero

tan.000.1

......  

Este indicador permite calcular o percentual de catadores(as) por cada mil 

habitantes no município. 

Os relatórios emitidos a partir desses elementos serão utilizados para avaliações 

de desempenho, com o objetivo de mensurar, confirmar ou corrigir os procedimentos 

estabelecidos e estabelecer novo planejamento nas ações dos serviços de limpeza 

urbana.  
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10.3.5 Indicadores de desempenho ambiental e mecanismos de avaliação dos 

serviços de limpeza urbana 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá considerar 

para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, os seguintes 

critérios: 

 A universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem exceção; 

 A integralidade do atendimento prevendo programas e ações para todos os 

resíduos gerados; 

 A articulação com políticas de inclusão social, de desenvolvimento urbano, 
regional, dentre outras; 

 A adoção de tecnologias apropriadas considerando a capacidade de pagamento 
dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas visando a 

preservação da saúde pública e do meio ambiente; 

 O grau de satisfação do usuário; 

 Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos sólidos; 

 A cobertura do serviço de coleta em relação à população total atendida; 

 A cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à 
população urbana; 

 A quantidade de material recolhido na coleta de resíduos inorgânicos em relação 

à quantidade total coletada de resíduos sólidos domiciliares; 

 A quantidade de matéria orgânica recolhida em relação à quantidade total 
coletadas de resíduos sólidos domiciliares; 

 A massa recuperada per capita de resíduos recicláveis (exceto matéria orgânica e 
rejeitos) em relação à população atendida; 

 A massa de resíduos dos serviços de saúde (RSS) coletada per capita (apenas 

por coletores públicos) em relação à população urbana; 

 A massa de resíduos da construção civil (RCC) coletada per capita em relação à 
população urbana; 

 O número de disposições irregulares por mil habitantes; 

 A quantidade total de resíduos removidos na limpeza corretiva de disposições 
irregulares; 

 O número de catadores(as) organizados em relação ao número total de 

catadores(as) (autônomos e organizados); 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE QUE TRATA O 

ART. 20 DA LEI 12.305/2010 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO VII DA LEI N°. 12.305/2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

                                               

 

200 

11 Regras para transporte 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso VII da Lei 12.305/2010. 

Quanto ao transporte de resíduos e outras etapas de gerenciamento de resíduos 

sólidos no município de Campina Grande, a SESUMA obedece aos ditames da Lei 

4.129/03, Art. 332 de Campina Grande. Em referência aos transportadores de resíduos, 

a coleta e o transporte dos resíduos da construção e demolição – disk entulhos são 

executados em conformidade com as normas e planos estabelecidos pela SESUMA, 

exigência esta necessária a autorização do funcionamento daquelas empresas.  

Conforme apresentado na etapa Diagnóstico, a SESUMA ainda não dispõe de 

um controle permanente junto às empresas transportadoras, por meio do cadastramento 

das mesmas e emissão do Termo de Autorização de operação, que se trata de um 

documento apto a autorizar o funcionamento das mesmas.  

Neste sentido, as ações de controle e fiscalização deverão ser intensificadas, 

sendo estabelecidas metas a curto, médio e longo prazo, descritas a seguir: 

 

1) Ações a Curto Prazo a serem realizadas pela SESUMA 

 

a) Levantamento e cadastramento, intensificando o número de empresas 

cadastradas na SESUMA 

b) Elaboração de Manual de orientação operacional das caixas estacionárias 

c) Apresentação da documentação exigida no momento da solicitação do Termo de 

Autorização para operação: 

 Cópia da certidão do registro e quitação de pessoa Jurídica Junto ao 

CREA – PB ou Cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

 Cópia do cartão do CNPJ; 

 Cópia da Licença do órgão ambiental competente no caso de transporte 

intermunicipal de resíduos; 

 Cópia da Licença do órgão ambiental competente no caso de possuir 

aterro de inerte próprio ou estação de transbordo, bem como um Plano de 

Gerenciamento para esta área devidamente atualizada, contemplando o 

tipo de material transportado, equipamentos utilizados, armazenamento 

intermediário, controle de pragas e vetores, transporte e destinação final 

dos resíduos coletados conforme as exigências estabelecidas na 

legislação vigente;  

 Relação dos veículos a serem utilizados nos serviços; 

 Cópia da documentação dos veículos a serem utilizados nos serviços e 
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comprovação do pagamento dos respectivos tributos e taxas; 

 Vistoria dos veículos e equipamentos a serem utilizados na coleta 

transporte e destinação final dos resíduos. Esta Vistoria deverá ser 

realizada na SESUMA; 

 Cópia da Habilitação dos motoristas dos veículos a serem utilizados; 

 Cópia da identidade e do CPF do responsável pela assinatura do termo de 

autorização por parte da empresa requerente; 

 Ofício solicitando o termo de autorização; 

 Cópia do Contrato Social; 

 Comprovação do endereço atual da empresa. 

a) Exigência do cumprimento, pelas empresas cadastradas, de todas as 

cláusulas estabelecidas no Termo de Autorização de operação; 

b) Intensificar a fiscalização do transporte de resíduos, observando as normas 

de segurança, de forma que não provoquem derramamentos de resíduos nas 

vias ou logradouros públicos e em condições que não tragam inconvenientes 

à saúde e ao bem-estar público; 

 

2) Ações a Médio Prazo a serem realizadas pela SESUMA 

a) Cadastramento das caixas estacionárias utilizadas pelas empresas 

transportadoras, por numeração contínua; 

b) Elaborar Manual de orientação operacional das caixas estacionárias. 

c) Intensificar a fiscalização do transporte de resíduos, observando as normas 

de segurança, de forma que não provoquem derramamentos de resíduos nas 

vias ou logradouros públicos e em condições que não tragam inconvenientes 

à saúde e ao bem-estar público; 

3) Ações a Longo Prazo a serem realizadas pela SESUMA 

a) Monitoramento por meio de fiscalização eletrônica; 

b) Monitoramento no destino final dos quantitativos de resíduos transportados 

pelas empresas transportadores; 

c) Divulgação, por meio de comunicação direta, os deveres dos 
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transportadores enfatizando a gestão adequada de resíduos; 

d) Estabelecer campanhas de educação ambiental juntos aos transportadores 

de resíduos; 

e) Cumprir o estabelecido na Lei 12.305/2010 e nas legislações pertinentes 

aos resíduos sólidos urbanos. 

f) Proibir a circulação de veículos inadequados em desconformidade com às 

normas de segurança e/ou com as diretrizes do Plano, sendo a inobservância 

deste item motivo de quebra contratual. 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
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 DA LEI 12.305/2010 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO VIII DA LEI N°. 12.305/2010 
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12 Definição das responsabilidades 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso VIII da Lei 12.305/2010. 

A previsão inserta no art. 19, VIII da Lei 12.305/10 quanto ao conteúdo mínimo 

exigido para o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pressupõe em nível 

municipal a edição de lei dispondo sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes 

para a gestão integrada de resíduos sólidos para o Município de Campina Grande, 

devendo contemplar ainda a previsão elencada no art. 20 da referida lei federal, ou seja, 

o disciplinamento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a cargo dos 

responsáveis e de iniciativa do poder público. 

Tal iniciativa do Poder Executivo Municipal visa dar suporte jurídico à 

efetivação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Campina 

Grande (PMGIRS – CG).  

Por outro lado, também merece recomendação a regulamentação da Lei que 

dispuser sobre a gestão integrada de resíduos sólidos no município, haja vista a 

necessidade de explicitação e detalhamento de temas relevantes como: logística reversa; 

programa de educação ambiental com supedâneo na Lei Federal 9.795/99 e Lei 

12.305/2010; coleta seletiva e celebração de convênios com cooperativas e associações 

de catadores(as).  

Desta forma, fica evidente a necessidade do Município de Campina Grande, 

rever seus instrumentos legais e jurídicos devendo: 

1) Criar Comitê Orientador(COMLUR) no âmbito da SESUMA para apreciar 

assuntos pertinentes a tais temas, cuja composição eclética incorpore Órgãos 

afins da estrutura administrativa do município, podendo ampliar-se para dialogar 

com técnicos representantes de instituições estaduais, federais, da academia e da 

sociedade civil; 

2) Criar e Regulamentar a Lei que sobre a gestão integrada de resíduos sólidos no 

município, haja vista a necessidade de explicitação e detalhamento de temas 

relevantes como: logística reversa; programa de educação ambiental com 

supedâneo na Lei Federal 9.795/99 e Lei 12.305/2010; coleta seletiva e 

celebração de convênios com cooperativas e associações de catadores(as). 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
PROGRAMAS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

VOLTADOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO IX DA LEI N°. 12.305/2010 
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13 Programas e ações de capacitação 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso IX da Lei 12.305/2010. 

No Brasil, e em especial na região nordeste o serviço público em geral existe 

uma prática secular onde os setores de uma instituição pública (secretaria-departamento) 

não interagem com outra, ou seja, eles atuam como verdadeiras ilhas de trabalho. A não 

integração inter setorial dentro de uma instituição dificulta o desempenho da mesma, 

seja ela privada ou pública. Resultando em uma má qualidade dos serviços prestados e 

ainda em custos mais elevados. Nos serviços de limpeza urbana, integrantes do 

saneamento básico e considerados como serviços de engenharia esta interação é 

fundamental já que os problemas possíveis causados por esta não interação-integração 

ocasionam problemas de saúde pública, como doenças quer seja causadas por má 

prestação dos serviços quer por conscientização dos usuários e ausência de programas 

de educação ambiental continuada nas comunidades atendidas. Neste sentido programas 

de capacitação aos quadros operacionais, administrativos e gerenciais são fundamentais 

para a eficiência da prestação dos serviços. 

Todavia, para mudar o quadro atual a capacitação permanente dos seus 

servidores tem papel decisivo. O plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos do município de Campina Grande é o primeiro passo para essa mudança, mas 

para que este, a execução das ações propostas por este plano tenha um nível de 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, faz-se 

necessário a elaboração de programas e ações de capacitação contínua para todo o 

quadro profissional da SESUMA, onde deverá: 

1) Elaborar um programa que proporcione ferramentas facilitadoras do 

desenvolvimento, da capacitação e da qualificação dos seus servidores, 

promovendo assim seu crescimento profissional e consequentemente 

institucional e desta forma, possibilitando a conscientização da função da 

limpeza urbana no território municipal, tanto a nível institucional como 

ambiental e até mesmo da saúde da população. 

2) Promover capacitações onde reflita em discussão e o aprimoramento das 

relações humanas nos diversos setores da instituição; proporcionando 

capacitação continuada, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais; incentivando a capacitação e a qualificação 

profissional, nos diversos níveis, de forma que os servidores possam atingir a 

progressão na carreira, o desenvolvimento pessoal, técnico e institucional, tendo 

em vista que 88% do seu quadro possuir apenas nível básico, conforme 

diagnóstico apresentado. 

Todo processo de capacitação e qualificação não deixa de ser um processo 

educacional, exigindo troca de conhecimento, autocrítica e mudança de hábitos. 

Devendo ser incorporado pela SESUMA, como um processo contínuo e permanente.  

Assim, os programas e ações sugeridos podem ser organizados, conforme 

demanda e disponibilidade de recursos, observando as seguintes diretrizes: 

 

a) Aperfeiçoamento 
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As ações de aperfeiçoamento visam atualização e aprofundamento dos 

conhecimentos dos servidores, no intuito de poderem atuar de forma inovadora e com 

qualidade. Tais ações permeiam cursos, treinamentos, congressos, seminários, 

simpósios, debates, conferências, fóruns, encontros, visitas técnicas, dentre outros 

eventos de natureza técnica, científica e cultural na área de gestão de resíduos sólidos 

urbanos. 

A SESUMA pode priorizar em seu planejamento estratégico a participação de 

seu quadro técnico dois tipos de eventos: os eventos internos e os eventos externos. 

Eventos externos tornam-se dificultosos sua programação, porém pode ser destinado 

recurso orçamentário e financeiro para tal situação. Todavia, no que se refere aos 

eventos internos, como treinamentos, cursos, debates etc., esses devem ser separados 

em dois aspectos: relações humanas e temas técnicos. Estes eventos internos podem ser 

incorporados e incentivados aos próprios servidores desenvolverem cursos de 

capacitação específicos dentro de suas áreas de atuação, sendo complementados por 

cursos mais específicos com instituições especializadas em cursos na área temática a ser 

abordada. 

Os eventos relacionados aos aspectos humanos visam estimular um melhor 

relacionamento entre os servidores, bem como proporcionar momentos de descontração 

e autocrítica. Devendo ocorrer no mínimo duas (02) vezes ao ano (vide cronograma). 

Quanto aos aspectos técnicos cabe a SESUMA organizar oficinas objetivando 

manter sempre atualizado o quadro profissional da secretaria, o que facilitará as 

estratégias do planejamentos atuais e futuros, priorizando estas para os servidores 

efetivos da secretaria que passarão a deter conhecimentos específicos a sua gestão. As 

oficinas devem ser voltadas para cada área, a saber: administrativa, financeira, 

operacional, gerencial, operacional, de gestão, etc. Devem ocorrer, no mínimo, uma vez 

ao ano, para cada área citada, vide cronograma (Quadro 54). 

 

Quadro 54 - Cronograma para Aperfeiçoamento-capacitação dos servidores da 

SESUMA 
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Eventos 

externos   
x x x x x x x x x 

 

(*) datas que dependem de eventos externos a serem realizados compatíveis com a 

capacitação. 

 

Os certificados que por ventura venham a ser obtidos em eventos externos 

poderão ser aproveitados em um possível plano de cargos, carreira e salários a ser 

elaborado pela instituição. Pode ainda ser adaptada pela SESUMA, a obrigatoriedade de 

cada participante em eventos de capacitação organizarem palestra para mostrar aos 

servidores da área o tema abordado na capacitação. 

 

b)  Melhoramento educacional 

Tomando por base o diagnóstico apresentado, que encontrou alto índice dos 

servidores com apenas o primeiro grau completo (88%) é imprescindível elevar o nível 

educacional dos mesmos. 

 A SESUMA deve criar ações que estimulem esses servidores com o objetivo de 

atingir, inicialmente, a conclusão do primeiro e segundo graus científico, tendo em vista 

que essa é condição essencial para melhorar a qualificação desses funcionários. 

Um dos programas seria a Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponível na 

rede de ensino municipal de campina Grande pode ser adotado para este fim. 

Considerando a distribuição de profissionais da SESUMA, tem-se que todo o 

quadro administrativo e de fiscais deve atingir a conclusão do ensino médio em até 5 

anos, ou seja, a curto prazo. No que se refere aos motoristas e garis, a curto prazo, pelo 

menos 80% deve concluir o ensino médio.  Em até 10 anos, ou seja, médio prazo, todo o 

quadro profissional deve atingir o ensino médio, bem como, a partir dos 10 anos, manter 

a taxa de 100%, conforme cronograma presente no Quadro 55. 

 

Quadro 55 - Melhoramento Educacional dos servidores da SESUMA (Conclusão do 

Ensino Médio) 
AÇÕES CURTO MÉDIO LONGO 

Administrativo 100% 100% 100% 

Fiscais 100% 100% 100% 

Motoristas  80% 100% 100% 

Garis 80% 100% 100% 

 

c) Qualificação 

As ações de qualificação visam melhoramentos na formação do profissional, ou 

seja, ações no âmbito da educação formal.  Estimular e proporcionar ações nas esferas 

da graduação em universidades/faculdades e pós-graduações. 

Deste modo, a SESUMA estará proporcionando um alcance de nível mais 

especializado dos conhecimentos de seus servidores, melhorando ainda mais a 

qualidade e os resultados de suas atividades. 
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Quando da elaboração e execução das sugestões supracitadas, tanto para o 

aperfeiçoamento, melhoramento educacional e qualificação, deverá a SESUMA 

elaborar um plano anual de capacitação envolvendo, naturalmente, todos os setores da 

secretaria.  Este plano será permanente e atualizado a cada ano iniciado. 

Podem ser utilizadas as seguintes estratégias: 

 

1) Na promoção de cursos, palestras, oficinas etc., a instituição pode contratar 

empresas, fazer parcerias com instituições de ensino e instituições especialistas 

na área de saneamento básico, inclusive a gestão dos RSU e com as próprias 

secretarias municipais. 

2) Quanto à participação em eventos externos deverá a SESUMA fazer seu 

planejamento orçamentário anual para uma Programação de Cursos Externos e 

Eventos Técnico-Científico-Culturais. 

O planejamento, a organização, a coordenação, o controle e avaliação dos 

programas, ações e a divulgação das ações de capacitação devem ser de 

responsabilidade da setor de recursos humanos. 

A gerência de recursos humanos pode seguir algumas etapas, como por 

exemplo: levantamento da demanda, análise da demanda, análise dos resultados das 

programações de anos anteriores, análise e contratação dos prestadores de serviço, 

dentre outras. 

Essas etapas consistem basicamente em: 

1) Identificar as limitações e necessidades profissionais dos servidores na execução 

de suas funções e das metas institucionais, bem como diagnosticar suas 

dificuldades quanto a diversos aspectos do ambiente organizacional;  

2) Apreciar criticamente contrapondo o que foi demandado e a disponibilidade de 

recursos para o programa, buscando sempre a harmonia entre os objetivos 

institucionais e os interesses do servidor, a fim de descobrir ações prioritárias;  

3) Avaliar o impacto causado pelo programa em anos anteriores, quanto à 

Instituição, ao ambiente organizacional, ao servidor e ao cargo e tendo como 

foco os objetivos institucionais; 

4) Recrutar e selecionar dos servidores candidatos e/ou empresas (pesquisa do 

mercado de consultoria) a ministrar os cursos programados, local e 

equipamentos, visando levantar as propostas mais viáveis para a instituição e 

para atender aos objetivos do programa. 

A execução eficaz destas etapas permite a correção de erros, prevenção de 

problemas e a maximização dos resultados positivos, culminando na implementação e 

operacionalização do plano municipal de gestão de resíduos sólidos de Campina 

Grande. 

Além das proposições supracitadas faz-se necessário a implantação de um 

sistema de informação com o intuito de atender e prestar informações aos usuários dos 

serviços. Além desse, a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas podem ser 

ferramentas interessantes de monitoramento dos programas de Capacitação da gestora 

dos serviços de limpeza urbana do município de Campina Grande.  
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14 Programas e ações de educação ambiental 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso X da Lei 12.305/2010. 

A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010 é um 

dos marcos históricos para o setor de resíduos sólidos e de saneamento ambiental no 

Brasil. Com a introdução de novas formas de gestão e participação social, abriu-se 

espaço para oportunidades, desafios e metas que poderão modificar o atual panorama 

existente. A implementação da PNRS e dos planos nacional, estadual e municipal de 

resíduos sólidos possibilita o estímulo a soluções inovadoras que, contando com o apoio 

e a participação dos vários segmentos sociais, farão diferença na qualidade de vida para 

a atual e as futuras gerações.  

Nesse cenário, a Educação Ambiental (EA), quando aplicada ao tema resíduos 

sólidos, precisa abarcar formas distintas de comunicação e de relacionamento com os 

vários atores sociais, comunidades e população. Torna-se necessário estruturar 

diferentes olhares e níveis de abordagem envolvidos, de modo a caminhar na direção da 

elucidação das novas dúvidas e desafios.  

Os setores educacionais, assim como os gestores públicos e técnicos 

governamentais, ainda não incorporaram, de forma plena, a seus objetivos, a 

importância do envolvimento diferenciado, efetivo e consistente da população no 

tratamento dos resíduos sólidos. Isso tem dificultado a implementação de estratégias, 

metodologias e novas linguagens e práticas de trabalho, bem como o investimento de 

recursos adequados.  

 Uma ampla gama de experiências tem investido grande parte de seus recursos 

humanos e financeiros em ações de EA restritas ao ambiente escolar, desconsiderando a 

população ou as comunidades diretamente envolvidas com os projetos ou programas 

diferenciados de coleta seletiva e/ou outros pertinentes aos temas objetos da PNRS 

(responsabilidade compartilhada, logística reversa, planos de gestão de resíduos, entre 

outros). Observa-se ainda que muitas iniciativas de EA envolvendo resíduos ficam, 

muitas vezes, limitadas à realização de oficinas com materiais recicláveis de baixo valor 

agregado (que continuam a ser descartáveis, isto é, lixo, após breve uso) ou exposições 

similares a partir da simples produção de objetos confeccionados com materiais 

descartáveis ou sucatas. Cuidados devem ser tomados também com projetos, muitas 

vezes questionáveis, envolvendo mutirões ou coleta de materiais recicláveis para 

revenda.  

 Ações como essas podem ocasionar equívocos, principalmente quando 

realizadas em comunidades escolares, inserindo a ideia de que a simples reutilização 

destes objetos resolve o problema do excesso de resíduos(lixo) ou ainda provocando o 

aumento/estímulo ao consumo de determinados produtos ou materiais coletados nos 

mutirões de limpeza. Ainda nessa direção, ações de publicidade ou marketing de um 

produto ou material, mesmo que apresentadas de forma a favorecer a EA, podem 

induzir ao erro a população, assim como os próprios tomadores de decisão e 

educadores.  
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É necessário, portanto, evidenciar a importância do consumo responsável e da 

diminuição das inúmeras formas de desperdício percebidas na sociedade atual. Uma 

maior eficácia dos programas e projetos de EA passa pela discussão sobre o excesso de 

geração de produtos, além do descarte e destinação adequados. Para tanto é necessário, 

além da sensibilização aos programas de destinação do rejeito(lixo), um entendimento 

mais amplo, sob os diferentes pontos de vista existentes, acerca do atual modelo de 

produção e consumo, suas consequências e os desafios futuros.  

 Nesse contexto, a discussão de temas globais (como mudanças climáticas e 

pegada ecológica, entre outros), assim como questões locais e cotidianas como a 

qualidade de vida urbana, as escolhas de consumo, a cultura da descartabilidade e da 

obsolescência programada, relacionam-se diretamente à sensibilização, ao envolvimento 

e à mobilização dos atores na direção da participação e apoio às ações implementadas 

pela PNRS.  

 Se a educação é considerada como um processo de socialização do indivíduo, 

pode-se dizer que cada tempo da nossa história e cada contexto sociocultural, sugere ou 

mesmo impõe, novos temas que merecem ser discutidos, refletidos e praticados. A 

PNRS como exemplo de política pública sistêmica e integrada pode representar 

excelente avanço, estimulando profundas reflexões da sociedade brasileira sobre a 

cultura do desperdício e o atual padrão de produção e consumo. Pode também dizer 

muito da qualidade do ambiente urbano e rural e o cuidado com os recursos naturais, 

tendo em vista a premente necessidade de sua valorização para o bem-estar humano.  

 

14.1 A educação ambiental nas escolas  
  

Na educação escolar, em todos os níveis e modalidades de ensino, o Órgão 

Gestor – OG, especificamente o MEC – tem o dever de apoiar a comunidade escolar – 

professores, estudantes, direção, funcionários, pais e amigos – a se tornarem educadores 

e educadoras Ambientais com uma leitura crítica da realidade, uma leitura da palavra-

mundo conforme Paulo Freire.  

 O rápido crescimento da educação ambiental, nas instituições de ensino aparece 

nos resultados do Censo Escolar publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quando, a partir de 2001, incluiu uma 

questão:  

  “a escola faz educação ambiental?”. Os dados de 2004 indicaram a 

universalização da educação ambiental no ensino fundamental, com um expressivo 

número de escolas – 94,95% – que declaram ter educação ambiental de alguma forma, 

por inserção temática no currículo, em projetos ou, até mesmo, uma minoria, em 

disciplina específica. Em termos do atendimento, existiam em 2001 cerca de 25,3 

milhões de crianças com acesso à educação ambiental, sendo que, em 2004, esse total 

subiu para 32,3 milhões.  

Mas, infelizmente, nas escolas brasileiras não existem ações de educação 

ambiental específicas para o saneamento básico e para a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos.  
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A modalidade presencial é dedicada à Formação de Professores, que deve 

acontecer tanto como formação inicial nas licenciaturas e no magistério como também 

como formação continuada de professores em serviço. A Lei nº 9.795/99, que 

estabelece a PNEA, afirma, em seu artigo 2º, que “a educação ambiental é um 

componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal”.   

O artigo 3º, inciso II, complementa a ideia ao prescrever que cabe às 

“instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos 

programas educacionais que desenvolvem”.  

 Instâncias dialógicas, onde circulam conhecimentos e experiências da práxis 

pedagógica, são fundamentais para a formação de professores, pois estes aprendem 

principalmente com a troca de vivências. Em encontros e seminários voltados para 

educação ambiental, o trabalho formativo de professores inclui: o aprofundamento 

conceitual que permita a produção de conhecimentos locais significativos; e também a 

experimentação de algumas práticas como, por exemplo, a metodologia de projetos de 

intervenção e transformadores, por meio de instrumentos como a pesquisa-ação-

participativa e o fomento à relação escola-comunidade.  

As tecnologias de informação e comunicação são parte da modalidade de 

educação a distância. Para a educação ambiental, sua apropriação pelas escolas não 

deve se dar como imitação da sala de aula, mas na superação do já tradicional “pensar 

globalmente e agir localmente” para um pensamento integrador de “pensar e agir local e 

globalmente”.  

 A aprovação da Lei nº 9.795, de 27.4.1999 e do seu regulamento, o Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, estabelecendo a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), trouxe grande esperança, especialmente para os educadores, 

ambientalistas e professores, pois há muito já se desenvolviam processos de educação 

ambiental, em alguns casos, de forma pontual e descontextualizada. Porém, juntamente 

com o entusiasmo decorrente da aprovação dessas legislações, vieram inevitáveis 

indagações: Como elas interferem nas políticas públicas educacionais e ambientais? O 

direito de todo cidadão brasileiro à educação ambiental poderá ser exigido do poder 

público e dos estabelecimentos de ensino? Quem fiscaliza e orienta o seu cumprimento? 

Existe ou deveria existir alguma penalidade para as escolas que não observarem essas 

legislações?  

  

14.2  Marco jurídico da educação ambiental  
  

A trajetória da presença da educação ambiental na legislação brasileira apresenta 

uma tendência em comum, que é a necessidade de universalização dessa prática 

educativa por toda a sociedade. Já aparecia em 1973, com o Decreto nº 73.030, que 

criou a Secretaria  
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Especial do Meio Ambiente explicitando, entre suas atribuições, a promoção do 

“esclarecimento e educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos 

naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente”.  

A Lei nº 6.938, de 31.8.1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, 

também evidenciou a capilaridade que se desejava imprimir a essa dimensão 

pedagógica no Brasil, exprimindo, em seu artigo 2º, inciso X, a necessidade de 

promover a educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

As leis só passam a ser obrigatórias e exigíveis, após a regulamentação pelo 

Poder Executivo, o que ocorre por meio dos decretos. Os decretos têm função de 

explicar os conceitos, competências, atribuições e mecanismos definidos previamente 

pelas leis, tornando-as executáveis.  

25  
"educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente”.  

 Mas a Constituição Federal de 1988 elevou ainda mais o status do direito à 

educação ambiental, ao mencioná-la como um componente essencial para a qualidade 

de vida ambiental. Atribui-se ao Estado o dever de “promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente” (art. 225, §1º, inciso VI), surgindo, assim, o direito constitucional de todos os 

cidadãos brasileiros terem acesso à educação ambiental.  

 Na legislação educacional, ainda é superficial a menção que se faz à educação 

ambiental.   

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 9.394/96, que 

organiza a estruturação dos serviços educacionais e estabelece competências, existem 

poucas menções à questão ambiental; a referência é feita no artigo 32, inciso II, segundo 

o qual se exige, para o ensino fundamental, a “compreensão ambiental natural e social 

do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade”; e no artigo 36, § 1º, segundo o qual os currículos do ensino fundamental e 

médio “devem abranger, obrigatoriamente, (...) o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”. No atual Plano 

Nacional de Educação (PNE), consta que ela deve ser implementada no ensino 

fundamental e médio com a observância dos preceitos da Lei nº 9.795/99. Sobre a 

operacionalização da educação ambiental em sala de aula, existem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que se constituem como referencial orientador para o programa 

pedagógico das escolas. As Diretrizes Curriculares Nacionais do CNE para a Educação 

Ambiental foram aprovadas por meio da Resolução n° 02 de 15 de junho de 2012.  

 A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz 

uma enorme mudança no pensar sobre a educação ambiental, quando antes da Lei esta 

responsabilidade era única e exclusivamente do poder público e após a sua 

implementação passa a ter responsabilidade compartilhada, conforme define seu artigo 

8 e 36, onde todos os atores são responsáveis.  
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14.3 Principais aspectos da PNEA  
  

A PNEA veio reforçar e qualificar o direito de todos à educação ambiental, 

como “um componente essencial e permanente da educação nacional” (artigos 2º e 3º 

da Lei nº 9.795/99). Com isso, a Lei nº 9.795/99 vem qualificar a educação ambiental 

indicando seus princípios e objetivos, os atores responsáveis por sua implementação, 

seus âmbitos de atuação e suas principais linhas de ação.  

 Vale notar que a Constituição não reconhece a vida como um bem supremo, 

mas sim a qualidade de vida ambiental, crucial para a garantia da maior parte dos 

direitos individuais, sociais e difusos por estar relacionada à dignidade humana, à 

sustentabilidade da vida e ao desenvolvimento sadio da personalidade.  

 O PNE foi aprovado pela Lei nº 10.172, de 09.1.2001 e dispõe sobre os 

conteúdos pedagógicos obrigatórios para os currículos do sistema educacional 

brasileiro. 

  

14.4 Aspectos conceituais, princípios e objetivos  
  

A definição da educação ambiental é dada no artigo 1º da Lei nº 9.795/99 como 

“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade”. Mesmo apresentando um enfoque conservacionista, essa 

definição coloca o ser humano como responsável individual e coletivamente pela 

sustentabilidade, ou seja, se fala da ação individual na esfera privada e de ação coletiva 

na esfera pública.  

 Os princípios contidos no artigo 4º da lei buscam reforçar a contextualização da 

temática ambiental nas práticas sociais quando expressam que ela deve ter uma 

abordagem integrada, processual e sistêmica do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, com enfoques humanista, histórico, crítico, político, democrático, 

participativo, dialógico e cooperativo, respeitando o pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas. E em consonância com os princípios, o artigo 5º da lei estabelece os 

objetivos da PNEA, entre os quais destacamos a compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, a garantia de democratização das 

informações ambientais e o incentivo ao exercício da cidadania, por meio da 

participação individual e coletiva, permanente e responsável.  

  

14.5 Esfera e âmbitos de ação  
  

O artigo 7º da lei diz que os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente, as instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de 

ensino, os órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e 

as organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental compõem a 
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esfera de ação da PNEA, com responsabilidades por sua implementação. E é exatamente 

isto que preconiza a Lei 12.305/2010.  

A Educação ambiental pode ocorrer sob dois aspectos no ambiente escolar:  

 Os âmbitos de ação – educação formal e não-formal – são tratados no segundo 

capítulo da PNEA.  

 

a) Educação ambiental formal  

  

O artigo 9º da lei 9.795/1999 reforça os níveis e modalidades da educação 

formal em que a educação ambiental deve estar presente, apesar de a Lei ser clara 

quanto à sua obrigatoriedade em todos os níveis (ou seja, da educação básica à educação 

superior) e modalidades (vide art. 2º). Assim, deve ser aplicada tanto às modalidades 

existentes (como educação de jovens e adultos, educação a distância e tecnologias 

educacionais, educação especial, educação escolar indígena) quanto àquelas que vierem 

a ser criadas ou reconhecidas pelas leis educacionais (como a educação escolar 

quilombola), englobando também a educação no campo e outras, para garantir a 

diferentes grupos e faixas etárias o desenvolvimento da cultura e cidadania ambiental.  

 As linhas de atuação da PNEA para a educação formal estão contidas no artigo 

8º da lei, e voltar-se-ão para a capacitação de recursos humanos, com “a incorporação 

da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de 

todos os níveis e modalidades de ensino” (§2º, inciso I); o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas e experimentações com “o desenvolvimento de instrumentos e metodologias 

visando à incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino” (§3º, inciso I); a produção e divulgação de material 

educativo, com “apoio a iniciativas e experiências locais e regionais incluindo a 

produção de material educativo” (§3º, inciso V); e o acompanhamento e avaliação. O 

artigo 10º da lei, além de ressaltar o caráter processual e a prática integrada da educação 

ambiental, enfatiza sua natureza interdisciplinar, ao afirmar que “a educação ambiental 

não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino”. Mas o §2º 

do art. 10 da lei abre exceção à recomendação de interdisciplinaridade facultando a 

criação de disciplina específica para “os cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas 

voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário 

(...)”. Dessa forma, a lei possibilita a criação de disciplina na educação superior e em 

situações como a de formação de professores salientando, no artigo 11, que “a dimensão 

ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e 

em todas as disciplinas”.  

  

b) Educação ambiental não-formal  

   

A educação ambiental não-formal deve buscar desenvolver a sensibilidade da 

coletividade para a resolução das questões ambientais, estimular sua organização e 

participação na construção de políticas públicas saudáveis e na defesa da qualidade do 

meio ambiente (Pelicioni, 2002).   
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 Reigota (1998) relata que o desafio de uma cidadania ativa se configura como 

elemento determinante para constituição e fortalecimento de sujeitos cidadãos que, 

conscientes de seus direitos e deveres assumam a importância da abertura de novos 

espaços de participação. Portanto, a construção dessa participação será feita por meio da 

educação ambiental, que vai possibilitar às pessoas incorporarem conhecimentos, 

valores, novas maneiras de ser, dentro de uma nova ética, tornando-as capazes de 

estabelecer uma relação de causa e consequência dos problemas ambientais, discutir 

questões, fixar prioridades, tomar decisões, exercer sua representatividade, buscando o 

desenvolvimento sustentável:  

  
“A árvore da educação ambiental deve dar flores e frutos de cidadania    
ativa, ideal já inculpido na Constituição Federal do Brasil. Educar-se 

para a realidade trepidante do dia-a-dia. Sob o ângulo da consciência 
ecológica, a educação ambiental precisa traduzir-se em ações. A 
mobilização ambiental precisa traduzir-se em ações. A mobilização da 

comunidade não é apenas uma das formas de educação ambiental, 
mas aparece com manifestação dessa cidadania ativa (COIMBRA, 
2002, p. 406).  

  

A educação ambiental envolve todos os segmentos da população, como por 

exemplo:   grupos de mulheres, de jovens, trabalhadores, políticos, empresários, 

associações de moradores, profissionais liberais, dentre outros.  

O artigo 13 da lei trata do âmbito não-formal definindo-o como “as ações e 

práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente”.  

 O parágrafo único desse artigo afirma que o poder público incentivará, entre 

outros, a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa em espaços 

nobres, de programas e campanhas educativas e de informações acerca de termos 

relacionados ao meio ambiente; a ampla participação da escola, da universidade e de 

organizações nãogovernamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculadas à educação ambiental não-formal; e a participação de empresas públicas e 

privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a 

escola, a universidade e as organizações não-governamentais.  

 Com esse dispositivo, a PNEA incentiva a participação das escolas e 

universidades em atividades da educação ambiental não formal, inclusive aquelas 

executadas por empresas. O desafio a ser assumido pela comunidade escolar e 

acadêmica, pelos conselhos de educação, pelo Poder Legislativo e pelas secretarias de 

educação, é o de resguardar a função social e a autonomia dos estabelecimentos de 

ensino bem como a vocação destes como espaços estruturantes da educação ambiental 

resguardando-se das ações ambientais realizadas por organizações não-governamentais 

e empresas que possam ser utilitaristas, economicistas ou até de má qualidade.  

 Como responsabilidade do Poder Público, a lei determina que os governos nos 

níveis federal, estadual e municipal incentivarão a ampla participação das empresas 

públicas e privadas em parcerias com as escolas, bem como organizações não-
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governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à 

educação ambiental, ou seja a responsabilidade pela educação ambiental passa a ser 

compartilhada entre os atores.  

 Dessa forma, os vínculos entre as organizações da sociedade civil e os órgãos 

públicos devem ser fortalecidos, a fim de possibilitar a descentralização das decisões, 

indispensável à legitimação do processo, com a participação na gerência dos recursos e 

das ações do governo.  

 A Lei nº 9.795/99 não prevê penalidades ao poder público ou outros 

mecanismos que garantam seu cumprimento, mas, mesmo assim, existem outros 

instrumentos jurídicos que podem garantir o direito à educação ambiental. Como vimos, 

sua inserção jurídica na Constituição Federal se dá tanto na política educacional como 

na política ambiental.   

 Significa dizer que a lei que estabelece a PNEA deve ser analisada numa 

conjuntura maior que abrange o dever do poder público de promover a educação e o 

dever de proteger o meio ambiente. Desta forma, caso seja omisso em promover a 

educação ambiental, o poder público pode estar violando tanto o direito à educação 

como o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, podendo ser 

punido com base nos seguintes dispositivos: §2º, do artigo 208 da Constituição 

Federal10; artigo 68 da Lei nº 9.605, de 13.2.1998, conhecida como Lei de Crimes 

Ambientais11; e artigo 25 da Lei nº 8.429, de 2.6.1992, que trata dos atos de 

improbidade administrativa12.  

 Por sua vez, a prestação da educação sem a dimensão ambiental seria uma 

irregularidade no serviço prestado à população. Por isso o Código do Consumidor, Lei 

nº 8.078, de 11.9.1990, também pode ser invocado para garantir a educação ambiental 

no ensino formal, por meio de ações judiciais como a Ação Civil Pública, garantindo a 

correção de irregularidades dos serviços prestados.  

 Vale mencionar que o artigo 12 da Lei nº 9.795/99 é o único que prevê 

penalidade, mas apenas para os estabelecimentos de ensino.  

Nesse artigo a lei dispõe que “A autorização e supervisão do funcionamento de 

instituições de ensino e de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o 

cumprimento do disposto nos artigos 10 e 11 desta lei”. Significa que os 

estabelecimentos de ensino devem adequar seus currículos escolares e complementar a 

formação dos seus professores com a dimensão ambiental, sob pena de não serem 

autorizados a funcionar.  

 Este dispositivo diz que: “O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 

público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”  

 O artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 13.2.98, considera 

ilícita a omissão consistente em “Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de 

fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”, sujeitando pessoas 

físicas e jurídicas à pena de detenção de um a três anos.  

 Na esfera civil, os agentes públicos que vierem a ferir os princípios da 

administração pública podem ser, em tese, condenados por improbidade administrativa, 

sujeitando-se às sanções pertinentes.  
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 O jurista Paulo Afonso Leme Machado já se manifestou sobre a possibilidade 

de a ação civil pública ser invocada para o cumprimento da obrigação de prestar 

educação ambiental: “Assim, a não inclusão da educação ambiental no chamado “ensino 

fundamental” é uma irregularidade e nesse caso a autoridade será responsabilizada. A 

ação civil pública será meio adequado – através de todos os autores legitimados – 

notadamente do Ministério Público e das associações – para promover a obrigação de se 

ministrar a educação ambiental. Destarte, qualquer cidadão poderá propor ação popular 

para corrigir a ilegalidade, cumprindo salientar que o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo”.  

A PNEA quase não prevê penalidade em caso de omissão ou descumprimento 

aos seus preceitos. E talvez nem seria coerente se essa legislação – que promove valores 

como responsabilidade, cidadania, participação e cooperação – se utilizasse de punições 

para garantir seu cumprimento. Assim, a atribuição do professor em assumir a educação 

ambiental na escola é o mais puro exercício de cidadania: um ato de responsabilidade e 

compromisso com a construção de uma nova cultura, que tenha por base a 

sustentabilidade ambiental.  

 Neste sentido para o plano do Município de Campina Grande, adota para o seu 

PEACS:  

• Por uma Campina mais limpa.  

• Cada resíduo no seu lugar.  

• Não desperdice o que pode ser reciclado e reutilizado, doe seu material para uma 

cooperativa ou associação de catadores(as).  

• Vamos participar do Programa de Coleta Seletiva!  

• Lugar de lixo é na lixeira  

• Participe da coleta seletiva  

• Minha árvore  

• Por um mundo mais sustentável  

14.6 A educação ambiental nos níveis e modalidades da educação 

formal  
  

Mas como operacionalizar a educação ambiental incorporando-a ao projeto 

políticopedagógico e adequando-a à realidade local da comunidade escolar? É um 

dilema que infelizmente a PNEA não resolve, mas a partir de seus princípios e objetivos 

é possível extrair algumas diretrizes comuns, como a visão da complexidade da questão 

ambiental, as interações entre ambiente, cultura e sociedade, o caráter crítico, político, 

interdisciplinar, contínuo e permanente. E além dessas diretrizes comuns, existem 

aspectos da educação e da dimensão ambientais que podem ser desenvolvidos em cada 

nível e modalidade da educação formal.  

 Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental é importante 

enfatizar a sensibilização com a percepção, interação, cuidado e respeito das crianças 

para com a natureza e cultura destacando a diversidade dessa relação. Nos anos finais 

do ensino fundamental convém desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo e 
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interpretativo das questões socioambientais bem como a cidadania ambiental. No ensino 

médio e na educação de jovens e adultos, o pensamento crítico, contextualizado e 

político, e a cidadania ambiental devem ser ainda mais aprofundados, podendo ser 

incentivada a atuação de grupos não apenas para a melhoria da qualidade de vida, mas 

especialmente para a busca de justiça socioambiental, frente às desigualdades sociais 

que expõem grupos sociais economicamente vulneráveis em condições de risco 

ambiental.  

Quanto ao ensino técnico, no âmbito do ensino médio e educação superior, é 

fundamental o conhecimento de legislação e gestão ambiental aplicáveis às atividades 

profissionais enfatizando a responsabilidade social e ambiental dos profissionais.  

Na educação superior, seria vantajosa a criação de disciplina ou atividade que 

trate da educação ambiental, de legislação e gestão ambiental, incluindo o enfoque da 

sustentabilidade na formação dos profissionais que atuam nas diferentes áreas. Aqui 

também julgamos interessante a existência de uma disciplina obrigatória que contemple 

essas dimensões, extrapolando a atual abordagem interdisciplinar do meio ambiente. 31  

Além disso, no ensino médio, no ensino técnico e na educação superior, é 

preciso incentivar projetos de pesquisa voltados à construção de metodologias para a 

abordagem da temática socioambiental; e à melhoria do nível técnico das práticas de 

produção, uso e ocupação, recuperação e conservação ambientais.  

 Na formação de professores é preciso reforçar o conteúdo pedagógico e 

principalmente político da educação ambiental incluindo conhecimentos específicos 

sobre a práxis pedagógica, noções sobre a legislação e gestão ambiental. Para tanto, se 

mostra interessante a inclusão de disciplina curricular obrigatória com os referidos 

conteúdos na formação inicial de professores (magistério, pedagogia e todas as 

licenciaturas).  

 Em ambas as modalidades, bem como na educação no campo, é oportuna a 

reflexão sobre processos de proteção ambiental, práticas produtivas e manejo 

sustentável.  

 A lei reafirma o direito à educação ambiental a todo cidadão brasileiro 

comprometendo os sistemas de ensino a provê-lo no âmbito do ensino formal. Em 

outras palavras, poderíamos dizer que toda(o) aluna(o) na escola brasileira tem 

garantido esse direito, durante todo o seu período de escolaridade. Segundo o Censo 

Escolar do INEP, 94% das escolas do ensino fundamental, em 2004, diziam praticá-la, 

seja por meio da inserção temática no currículo em projetos ou até mesmo em disciplina 

específica. Essa universalização é motivo para comemoração porque, em tese, esse 

direito estaria assegurado. Entretanto, isso não significa que ela está em sintonia com os 

objetivos e princípios da PNEA, ainda é necessário qualificá-la ampliando as pesquisas, 

os programas de formação de docentes e desenvolvendo indicadores para avaliação.  

A PNEA traça orientações políticas e pedagógicas para a educação ambiental e 

traz conceitos, princípios e objetivos que podem ser ferramentas educadoras para a 

comunidade escolar. Mas a lei, por si mesma, não produz adesão e eficácia. Somente 

quando se compreende a importância do que ela tutela ou disciplina, captando seu 

sentido educativo, é que ela pode ser transformadora de valores, atitudes e das relações 
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sociais. Quando isso não ocorre se diz que a lei não tem eficácia, ou seja, não “pegou”. 

32  
O filósofo do Direito Rudolf von Ihering diz que “o fim do Direito é a paz, o 

meio que se serve para consegui-lo é a luta. (...)  

 O Direito não é uma simples idéia, é uma força viva”. Quer dizer que o 

mecanismo externo da lei não é suficiente; ela deve se transformar em energia viva 

sendo invocada, debatida e complementada não apenas para o aperfeiçoamento da sua 

“letra”, mas para a reafirmação e propagação de seus valores e a concretização de sua 

missão. Portanto, não basta haver consenso sobre a importância da PNEA. Mais que um 

instrumento voltado à construção de sociedades sustentáveis, sua apropriação crítica é 

uma forma de educação política e do exercício da cidadania. Seu conhecimento 

possibilita o diálogo entre os atores e instituições envolvidos com sua implementação e 

a mobilização pela ampliação de recursos, fortalecimento dos programas e, 

consequentemente, ampliação de sua efetividade.  

 A educação ambiental no Brasil, segundo diretrizes do MEC, é desenvolvida 

por meio de três modalidades básicas:  

  

1) projetos;  

2) disciplinas especiais; e  

3) inserção da temática ambiental nas disciplinas.  

59  
Verifica-se, no entanto, que a expansão – em termos do número de escolas – das 

diferentes modalidades de educação ambiental não foi uniforme no período de 2001 a 

2004. Em 2001, a inserção da temática ambiental nas disciplinas estava presente em 94 

mil escolas, sendo que 33 mil escolas ofereciam projetos e somente 3.000 escolas 

desenvolviam disciplinas especiais. Já em 2004, estes números são: 110 mil escolas, 64 

mil escolas e 5.000 escolas, respectivamente.  

Os dados primeiramente descritos confirmam um processo bem-sucedido de 

universalização do acesso às escolas brasileiras.  

Porém esse retrato breve não expressa as reais condições da inserção, 

modalidades e práticas da educação ambiental nas escolas de ensino fundamental, assim 

como da sua gestão no interior da escola e a participação efetiva dos diversos atores 

envolvidos na temática. Para enfrentar essa tarefa decidiu-se investigar mais 

profundamente a natureza, estrutura e características da educação ambiental no interior 

de um universo de escolas selecionadas por meio de uma pesquisa de campo 

especificamente desenhada para tal propósito. Essa investigação se configurou na 

segunda fase da pesquisa “O que fazem as escolas que dizem que fazem educação 

ambiental?”, realizada em 2006.  

O que falta no processo educativo para que venha este mundo melhor? Um 

caminho percebido por esta perspectiva crítica é o da ampliação do ambiente educativo 

para além dos muros da escola superando a fragmentação e a dualidade que 

tradicionalmente não se complementam entre educação formal (escolar) e não-formal. É 

o processo educativo de a escola estar integrada, interagindo com os movimentos 

externos a ela, presentes nas comunidades. Isso se contextualiza no processo formativo 
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das ações cotidianas de constituição da realidade próxima, local, na comunidade à qual 

a escola está inserida, mas sem perder o sentido que esta realidade próxima é 

influenciada e influi na constituição da realidade global.  

 Nessa concepção entende-se que a transformação de uma realidade se 

concretiza pela transformação de indivíduos que se conscientizam e, portanto, atuam na 

construção de novas práticas individuais e coletivas. Não basta a pessoa estar informada 

para que a realidade se transforme, até porque os indivíduos não estão isolados na 

sociedade; nós somos, na maior parte das vezes, condicionados por ela. Portanto, para 

que o indivíduo possa transformar seus valores, hábitos e atitudes, a sociedade também 

precisa ser transformada em seus valores e práticas sociais. O processo de 

transformação da sociedade não se dá pela soma de indivíduos transformados, pois 

muitas vezes os indivíduos não podem se transformar plenamente devido a 

condicionantes sociais, mas pela transformação ao mesmo tempo dos indivíduos e da 

sociedade.   

Neste sentido para o plano o município de campina Grande, adota para o seu 

PEACS, os seguintes projetos.  

 Ecoteca.  

 Minha Escola, minha casa.  

 Recicle esta ideia. Escola nota 10.  

  

14.7 Diretrizes e objetivos definidos nas oficinas e reuniões técnicas   
  

A partir das oficinas temáticas e reuniões técnicas ficou estabelecido que o Plano 

de Educação Ambiental e Comunicação Social para Resíduos Sólidos para o município 

de Campina Grande , deve ser baseado nos tratados internacionais que abordam 

educação ambiental, na Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, na 

Resolução CONAMA 422/10, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental estabelecidas por meio da Resolução N° 02 de 15 de junho de 2012, no 

Plano de Produção e Consumo Sustentável, e principalmente seguir os objetivos e 

diretrizes aprovadas na Lei 12.305/2010 que garanta a gestão compartilhada com amplo 

envolvimento da sociedade.   

A educação ambiental deve ser transformadora, crítica, emancipatória e efetiva 

em obter resultados em todos os tipos de resíduos produzidos no Município, priorizando 

e incentivando metas de não geração, redução de resíduos, a reutilização, a produção e o 

consumo sustentáveis, a coleta seletiva e reciclagem com vistas a reduzir a quantidade 

de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.   

O protagonismo dos educadores socioambientais tem papel fundamental no 

processo de transformação da sociedade, como os servidores públicos municipais que 

lidam com população, os profissionais da educação, as equipes multiprofissionais da 

área da saúde, os agentes comunitários da saúde e também os catadores(as), que são 

atores relevantes em todo o processo da reciclagem, como ressaltado na PNRS.   

A conscientização sobre a produção, o consumo, a geração de resíduos e seus 

impactos, deve resultar em estímulo à cidadania, à transformação de hábitos e atitudes e 
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integrar-se às demais políticas, planos e ações que envolvam educação ambiental, de 

forma transversal, com ações permanentes e continuadas, conectando os impactos 

socioambientais em relação à extração de matérias primas, ao uso intensivo da água e da 

energia.    

 Deve ser enfatizada a possibilidade de valorização dos resíduos, priorizando o 

envolvimento dos agentes locais, com a oportunidade de geração de trabalho e renda, a 

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a qualidade de vida e o bem estar 

dos cidadãos.    

O Plano de Educação Ambiental e Comunicação Social - PEACS para Resíduos 

Sólidos deve contemplar todos os tipos de resíduos conforme a hierarquia e as 

prioridades do PGIRS, com ação continuada em redução de consumo e de geração de 

resíduos, com propostas de campanhas, programas, projetos, orientações, 

esclarecimentos, envolvendo de forma adequada os diversos públicos atendidos, e 

baseando-se nos conceitos de sustentabilidade, conforme preconizado no Plano de Ação 

para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) no Brasil.   

Deve ser estabelecido no PEACS, o cronograma de implementação progressiva 

acompanhando e antecipando-se às metas de implantação do PGIRS, buscando ações 

preventivas, com esclarecimento quanto à responsabilidade compartilhada dos cidadãos 

com o consumo e nas iniciativas da logística reversa.   

 A Comunicação Social, e a Educomunicação, conforme consta na Resolução 

CONAMA 422/2010, deve garantir o uso de linguagem de fácil compreensão, com 

amplo acesso à informação, de forma clara e transparente, contextualizando e 

abordando as dimensões: histórica, econômica, cultural, política e ecológica, na esfera 

individual e coletiva, colaborando na construção e na difusão do conhecimento e nas 

mudanças de comportamento, vinculados à realidade local.    

Conforme consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, o PEACS em Resíduos, deve abranger todos os níveis e modalidades de 

ensino. Deve ser dado incentivo ao Programa Municipal para o Manejo Diferenciado de 

Resíduos Sólidos nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, às 

iniciativas educacionais em andamento, integradas de forma transversal ao currículo e 

ao projeto político-pedagógico, refletindo na construção de espaços educadores 

sustentáveis (escolas e creches) envolvendo a comunidade escolar e a comunidade do 

entorno. Deverão ser priorizados os programas voltados ao correto manejo dos resíduos 

sólidos domiciliares, ao incentivo das coletas seletivas e à minimização dos resíduos 

sólidos domiciliares, nas unidades educacionais municipais, estaduais, particulares, 

cursos técnicos, universidades e promovidas atividades de forma interdisciplinar e 

transversal, com toda a comunidade escolar: alunos, professores, pais, funcionários e a 

comunidade do entorno. Devem ser cumpridas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Ambiental e incentivados os programas Escolas Sustentáveis do Governo 

Federal, as Com-Vidas, (Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola), 

os Programas que integram a Família, Programa Mais Educação, Escolas Verdes, a 

Agenda 21 Escolar, Programa de Educação Inclusiva: Direito a Diversidade e os 

Espaços Educadores Sustentáveis.    
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O número de escolas do município de Campina Grande, segundo o Censo 

Escolar do INEP(2012), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, é de 349 escolas, públicas e privadas, em todos os níveis
.
   

Deverão ser articuladas e planejadas ações também junto à Secretaria Estadual 

de Ensino com estruturação de curso de formação para professores em Educação 

Ambiental e Comunicação Social - EACS sobre o PGIRS, para a rede de ensino 

municipal, estadual e particular, envolvendo os alunos e pais, podendo ser integrados 

aos espaços educacionais.  

Várias escolas municipais já estão seguindo o caminho para implementação de 

iniciativas sustentáveis e tornando-se exemplos de manejo de resíduos. Com incentivo a 

práticas simples e continuadas, visam dar visibilidade a essas iniciativas, consolidar, 

fortalecer e difundir essas boas práticas, podendo servir de referência às demais e 

expandir a experiência para outros espaços como praças, parques, órgãos públicos e 

demais instituições, tornando esses ambientes urbanos Espaços Educadores 

Sustentáveis.   

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, e o seu Decreto 

Regulamentador nº7404/10, relacionam-se com diversas leis e planos e também com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, e todas destacam a educação ambiental como 

instrumento essencial para implantação de mudanças e a transformação necessárias na 

geração, serviços de limpeza urbana e no manejo dos resíduos sólidos. Destacam-se 

como desafios para Educação Ambiental e Comunicação Social – EACS para os 

resíduos sólidos, a gestão compartilhada, a priorização em não gerar, reduzir, reutilizar, 

reciclar e tratar, e somente encaminhar aos aterros sanitários os rejeitos.    

  

14.8 Estratégias, programas, projetos e ações definidas para o Plano   
  

Foram definidos as principais estratégias para o PEACS, que serão de extrema 

importância para o desenvolvimento do PMGIRS:   

Se faz necessário o desenvolvimento de algumas ações de imediato para a 

funcionalidade do PEACS.  

  

• Identificação do conjunto dos atores no município (geradores, instituições, 

educadores, parceiros);   

• Criação de um Núcleo de Educação Ambiental – NEA na SESUMA;   

• Criação de Polos de Educação Ambiental e Comunicação Social no município;   

• Estruturação dos Polos de EACS nas regiões escolares do município;  

• Articulação dos Conselhos municipais com as Secretarias Municipais, e a 

SESUMA, Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, em uma instância que 

conduza a implementação local do PMGIRS;   

• Acompanhamento e fiscalização da implantação do PMGIRS  
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A criação e implementação do Núcleo de Educação Ambiental da SESUMA 

com gestores e educadores socioambientais dedicados e envolvidos com a questão de 

resíduos sólidos é condição básica para a articulação, integração e o desenvolvimento 

das iniciativas de educação ambiental e para o atendimento das demandas do PMGIRS 

de Campina Grande.   

O NEA deve estruturar o subsídio técnico aos programas e ações 

descentralizadas, junto aos Polos de EACS, bem como junto aos órgãos do governo 

federal, instituições públicas e privadas e com parceiros.   

 Também deverá estruturar de imediato a formulação de um Cadastro de 

Entidades que atuam com educação ambiental no Município, incluindo dados acerca dos 

agentes comunitários de saúde e suas equipes existentes em cada um dos Polos. Devido 

à estreita relação entre meio ambiente, saúde e qualidade de vida, as estratégias de 

Educação ambiental devem privilegiar o potencial multiplicador dos agentes das 

instituições de saúde que existem no município, como os 589 agentes comunitários de 

saúde (MS, 2013) e as 91 equipes de saúde da família (MS,2013) e também através da 

rede de ensino, incluindo também as de ensino superior.  

Será tarefa do NEA supervisionar a criação dos Polos de Educação ambiental em 

cada uma das regiões escolar e estabelecer suas normas e procedimentos operacionais, 

garantindo a integração com o Conselho Municipal e outros Conselhos existentes.  

Neste sentido o NEA será responsável por colher todas as informações sobre o 

PEACS do município, elaborar relatórios, gráficos, mapas e promover divulgação dos 

dados a sociedade.   

  

Neste sentido algumas ações serão necessárias para implementação do PMGIRS:  

  

 as ações para inclusão e fortalecimento dos catadores(as), tanto de suas 
cooperativas e das associações nos processos formais de manejo de resíduos 

como, especialmente, no apoio aos catadores(as) de rua (avulsos) em seu 

processo de superação da condição crítica em que operam;   

 a ampliação da informação acerca da disponibilidade e função da rede de 
Ecopontos e da necessidade de potencialização de seu uso para melhoria das 

condições ambientais e combate à proliferação de pontos viciados; 

 a disseminação e o incentivo da compostagem in situ e seus benefícios, deve ser 

acompanhada da difusão de boas práticas alimentares, redução de resíduos 

orgânicos e do desperdício, incentivo ao preparo de hortas e jardins, envolvendo 

a comunidade e os técnicos e trabalhadores das praças e parques públicos e 

unidades escolares;  

 o incentivo ao aprofundamento do Programa Municipal para o Manejo 
Diferenciado de Resíduos Sólidos nas Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino com a busca de envolvimento das instituições locais, 

notadamente as vinculadas aos alunos e suas famílias;  

 as ações de EACS em próprios municipais, articuladas com o Programa A3P, 
devem ir além das coletas seletivas e gestão de resíduos, resultando em 
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atividades mais amplas como consumo e uso racional de água e energia, 

compras sustentáveis, uso de materiais e equipamentos e práticas cotidianas para 

tornar os próprios municipais “espaços educadores sustentáveis”.   

  

As ações do Núcleo de Educação Ambiental da SESUMA e dos Polos de 

Educação ambiental deverão estar embasadas na difusão da importância da contribuição 

ambiental de cada cidadão campinense para uma gestão integrada e sustentável dos 

resíduos sólidos.  

    

14.8.1 Estratégias para o PEACS do PMGIRS:  

  

Foram as seguintes as estratégias definidas em oficinas temáticas e nas reuniões 

técnicas:   

  

 Criar o Núcleo de Educação Ambiental e Comunicação Social – NEACS na 

SESUMA. 

 Elaborar o Plano de Educação Ambiental e Comunicação Social - PEACS 

contendo metas e indicadores de monitoramento e avaliação de programas, 

projetos e ações de para o PMGIRS, para cada tipo de resíduos e suas formas de 

coletas seletivas, considerando seus principais atores: poder público, setor 

empresarial e sociedade. 

 Promover a EACS com produção, gestão, disponibilização e veiculação de 

informações sobre os resíduos sólidos e as coletas seletivas, com programas 

qualificados, inclusivos e permanentes de formação e capacitação continuada de 

gestores, educadores, educadores indígenas, formais e não formais, em relação 

aos Programas do PMGIRS, viabilizando parcerias locais descentralizadas;   

 Estabelecer diretrizes para apoio a outras iniciativas patrocinadas por outras 

instituições, em consonância com o PMGIRS;   

 Mobilizar as comunidades, através das Sociedades de Amigos de bairros - 

SAB‟s, - União Campinense de Equipes Sociais - UCES e os educadores, as 

redes de ensino, os movimentos sociais, os grupos e instituições, visando a 

participação ativa pela implantação do PGIRS;   

 Estimular a Educação ambiental não formal junto aos agentes comunitários de 

saúde, catadores(as) e educadores, em sua atuação nas localidades   

 Apoiar a organização de novos grupos de catadores(as) cooperados e a inclusão 

socioeconômica de catadores(as) não organizados;    

 Desenvolver Educação ambiental e a comunicação social na educação formal e 

não formal, pública e privada, em todos os níveis e modalidades de ensino, com 

envolvimento e participação da comunidade escolar (gestores, professores, 

funcionários, alunos e pais), os prestadores de serviços e multiplicadores para 

implantação do Programa Escola Sustentável do Governo Federal;   

 Desenvolver ações de Educação ambiental e de comunicação social para 

implantação do Programa Coleta Seletiva nos órgãos públicos; 
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 Estimular a Educação ambiental para o consumo consciente, com a utilização de 

plataformas de educação à distância e diferentes mídias, destinadas à educação 

formal e não formal; 

 Incentivar e estabelecer parcerias de Educação ambiental com os municípios 

integrantes da Região metropolitana de Campina Grande.  

  

14.9 Metas estabelecidas para a implementação das ações no PMGIRS   
  

Após definidas as estratégias foram definidas as metas a serem perseguidas na 

implementação das ações de EACS para concretização do PMGIRS. As metas foram 

organizadas como metas do governo e metas indicativas para o exercício da 

responsabilidade compartilhada.   

  

14.9.1 Metas   

 Criação do Núcleo de Educação Ambiental e Comunicação Social – NEACS da 

SESUMA para atendimento das demandas de implementação do PMGIRS. 

 Criação dos Polos de Educação Ambiental nos núcleos de ensino do município   

 Meta: Até Dezembro de 2014. 

 Elaboração do Plano de Educação Ambiental e Comunicação Social para o 

manejo de resíduos sólidos. 

 Meta: até Dezembro de 2014. 

 Elaboração do Plano de Comunicação para Mídia (grande mídia, rádio, TV e 

jornais diários) – SESUMA e CODECOM. 

 eta: Até Dezembro de 2014 



VERSÃO PRELIMINAR 
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15 Programas e ações para participação dos grupos interessados 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso XI da Lei 12.305/2010. 

A participação dos catadores(as) de materiais recicláveis é imprescindível na 

implantação de um programa de coleta seletiva, pois “são trabalhadores que atuam há 

muitos anos, desde os tempos dos garrafeiros, com a coleta, classificação e destinação 

dos resíduos, permitindo o seu retorno à cadeia produtiva” (MMA, 2012). 

Ao se pensar em implantar um programa de coleta seletiva com inclusão de 

catadores(as), três elementos devem ser considerados sob o aspecto de organização 

social: 

1) O primeiro diz respeito ao principal ator de todo esse processo: o morador. É ele 

que deverá inicialmente ser convidado ao processo e ser sensibilizado a executar 

sua tarefa com alegria e, especialmente, em solidariedade aos catadores(as); 

2) O segundo aspecto diz respeito aos catadores(as), que são também importantes 

atores e garantem a execução do projeto com um incrível silencio em trabalho 

diário. A eles é oportunizada sua inclusão no processo político social, mas 

principalmente na melhoria da qualidade de vida sob o aspecto financeiro, já que 

a sobrevivência e o ganho financeiro são para esses atores o elemento 

motivador; e 

3) O terceiro aspecto diz respeito à relação do programa com a nova cultura que se 

incorpora na cidade, com uma preocupação crescente em dar conta da 

disponibilidade de materiais recicláveis de forma ambientalmente correta e 

participativa. Esse aspecto gera uma cultura nos cidadãos de responsabilidade e, 

especialmente, de compromisso com os catadores(as) e com o meio ambiente. 

 

A inclusão dos catadores(as) é um complemento imperioso para uma boa gestão 

da coleta seletiva.  No entanto, faz-se necessário a capacitação desses catadores(as) no 

que tange, principalmente, a etapa de alfabetização, haja vista o alto índice de 

analfabetismo e/ou analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que só escrevem o nome, 

mas não sabem ler ou interpretar o que está escrito. 

Buscando a incorporação destes atores interessados no processo de gestão, 

devem ser implementadas ações como as descritas a seguir: 

1) Implementar um Sistema de Regularização de Documentos dos Catadores(as), 

pois há catador que ainda não tem ao menos o Registro de Identidade; 

2) Intensificar parcerias que proporcionem cursos nas áreas de gestão empresarial, 

relações humanas, questão ambiental, ainda da temática do cooperativismo e 

associativismo, visando à auto sustentabilidade das cooperativas de 

catadores(as) e associações de catadores(as), a exemplo do Programa do WWF 

Brasil e Fundação do Banco do Brasil.  

3) Elaborar projetos que atendam as carências tanto pelo próprio catador, mas 

também de sua família, como exemplo: cursos e oficinas artesanais com 

materiais recicláveis; fabricação de vassouras de garrafa pet e a cestaria em 

jornais, fabricação de sabão, entre outros; 

4) Buscar alternativas mais avançadas de integração social e geração de renda, 

como curso de produção e implantação de hortas comunitárias; 
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5) Implantar cursos adequados a realidade do trabalho realizado pelos catadores(as) 

bem como processos formativos para autogestão e organização dos 

empreendimentos.  

As ações citadas acima proporcionam o resgate e/ou aumento da autoestima dos 

catadores(as) e seus familiares, visando à valorização profissional e social dos mesmos. 

O Município deve vislumbrar também ações voltadas para estruturação física 

ofertadas aos catadores(as) que estão organizados em cooperativas e/ou associações, 

com o melhoramento das instalações existentes atualmente ou a implantação de 

unidades novas, bem como aquisição de equipamentos que possam ajudar a agregar 

mais valor ao material a ser comercializado e a regularização ambiental da atividade, 

isto é, obtenção de licença ambiental. 

Além dos catadores(as) de materiais recicláveis, outros grupos devem ser 

contemplados pelo o município de Campina Grande. Nesse sentido, algumas sugestões 

são dadas para abrangê-los: 

1) Realizar cadastramento dos sucateiros, depósitos e recuperadores. 

2) Apoiar as cooperativas e associações existentes no município dando condições 

físicas e operacionais para que elas recebam novos cooperados. 

3) Apoiar iniciativas de grupos de catadores(as) de materiais recicláveis para 

criação de novos empreendimentos solidários. 

4) Fortalecer e apoiar a rede de comercialização dos catadores de materiais 

recicláveis CATAPB. 

5) Realizar mecanismos de certificação para os empreendimentos de catadores afim 

de regularizar a atividade no município adotando critérios da rede CATAPB de 

acordo com ajustes do município. 
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16 Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso XII da Lei n°12.305/2010. 

Atualmente o tema da sustentabilidade tem ficado cada vez mais aparente, 

caminhando para se consolidar como uma nova forma de se fazer negócio. Planejar 

estrategicamente visando à sustentabilidade configura-se por ser um exercício de 

construir cenários futuros, de acordo com os anseios e entendimentos das organizações 

e viabilizar as formas para atingir estas projeções. Imaginar este cenário futuro 

sustentável, voltar-se então para o contexto atual onde a organização se encontra, 

identificando os caminhos a serem percorridos para então traçar um plano de ação que 

defina as prioridades é o cerne do planejamento estratégico sob a ótica da 

sustentabilidade. Como resultado a organização consegue romper com velhos 

paradigmas, obtendo uma recolocação estratégica do seu negócio, gerando uma 

vantagem competitiva. 

 Para o aumento da renda dos catadores(as) de materiais de recicláveis é 

necessário o estímulo à adesão e participação da sociedade Campinense ao sistema de 

coleta seletiva, assim como a estruturação dos serviços de forma que o torne exequível. 

O Município deve cuidar da fiscalização em relação à indispensabilidade de que as 

unidades receptoras de resíduos estejam regularmente licenciadas pelas autoridades 

ambientais competentes para todas as etapas do processo, ou seja, recepção, segregação, 

reciclagem, armazenamento para futura reutilização, tratamento ou destinação final dos 

resíduos. Não o estando, obviamente não estará legalmente autorizada a exercer e 

explorar economicamente tal atividade. 

De acordo com Nóbrega (1991), a compostagem moderna é definida como 

sendo um processo, controlado, biológico, hemofílico dividido em duas fases: a 

primeira, a fase ativa, onde ocorrem as reações bioquímicas mais intensas de oxidação, 

e a segunda, a fase de maturação, onde ocorre a humificação do material previamente 

estabilizado.\ A compostagem é o processo biológico de decomposição da matéria 

orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Este processo tem como 

resultado final um produto que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas 

características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. 

Além da redução do resíduo produzido, há potencial de criação de fontes de 

negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos orgânicos, que 

passam a ter valor de mercado. 

Para que a população possa adquirir uma renda através do resíduo sólido, ela 

precisa saber que alguns resíduos podem ser reutilizados e reciclados, que eles têm um 

valor econômico e social, portanto são geradores de trabalho e renda e promotor de 

cidadania.  Para isso precisa-se de programas veiculados na mídia que aponte essas 

alternativas de reutilização e reciclagem de material, bem como o incentivo a compra de 

produtos em refil, que além de serem mais baratos, diminui a quantidade de resíduos 

sólidos gerados. 

Para melhoria da renda dos catadores(as) de materiais recicláveis que atuam na 

coleta seletiva se faz necessário a identificação de oportunidades para melhoria da 

comercialização do material coletado. Neste caso a alternativa seria a identificação de 

compradores que pague um preço melhor pelos materiais comercializados e de 
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indústrias que recebam esse material, eliminando assim a figura do atravessador que 

puxa para baixo o preço dos materiais. Outra Alternativa é a agregação de valor ao 

produto como a limpeza deste material, a prensagem e o picotamento através da 

extrusora, ou seja, a utilização de uma unidade beneficiadora de plásticos. Para que isso 

aconteça é necessária a implantação de áreas para lavagem do material e compra destes 

equipamentos: prensas e extrusoras. Para implantação dos galpões de triagem e para 

aquisição de equipamentos existem várias oportunidades de captação de recursos junto 

ao Governo Federal a fundo perdido, e linhas de financiamento junto aos Bancos 

Públicos a juros baixos. O art. 81 do Decreto nº 7.404/10 aponta a criação de linhas 

especiais de financiamento por instituições financeiras federais para: 

1) Cooperativas ou outras formas de associação de catadores(as) de materiais 

recicláveis (aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão dos 

resíduos sólidos); 

2) Atividades destinadas à reciclagem e reaproveitamento de resíduos sólidos, e 

atividades de inovação e desenvolvimento relativas ao gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

3) Projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos. 

Também o município pode se utilizar da Lei 12.305/2010 para contratar as 

Cooperativas sem processo licitatório para recolher os resíduos reciclados e estas 

passariam a ser remuneradas por cada tonelada recuperada de materiais recicláveis, 

aumentando assim a sua capacidade mensal de faturamento, e consequentemente a 

renda de cada catador. 

Como melhoria no preço do material comercializado terá a alternativa da 

economia de escala, onde as associações e cooperativas hoje existentes se unissem em 

torno de uma central de comercialização para o escoamento desta produção. Se eles 

tiverem quantidade e qualidade nos materiais triados, com certeza terão um preço 

melhor. 

Após estes esclarecimentos algumas ações são passíveis de serem propostas por 

para implementação deste Plano, a saber: 

1) Estimular a produção de sabão a partir de óleos de cozinhas saturados; 

2) Implantar usina de reciclagem de Resíduos da Construção Civil – RCC; 

3) Estimular a implantação de um sistema de reaproveitamento de podas de árvores 

para fabricação de briquetes, ambientalmente permitidos. 

4) Implantar hortas comunitárias, utilizando composto orgânico; 

5) Implantar oficinas de recuperação de móveis (grandes volumes); 

6) Implantar unidade de compostagem; 

7) Implantar rede de Ecopontos e PEV‟s. 

8) oficinas de recuperação de móveis (grandes volumes); 

9) Implantar unidade de compostagem; 
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17 Estudo econômico-financeiro para o SLU e manejo de resíduos 

sólidos para o município de Campina Grande-PB 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso XIII da Lei Federal n° 12.305/2010. 

 

17.1 Apresentação 
 

O elevado volume de recursos envolvidos na execução de projetos públicos tais 

como aqueles relacionados à execução do manejo de resíduos sólidos urbanos requer 

que se avalie a viabilidade econômico-financeira desta prestação de serviços, como 

parte do processo de planejamento. 

As metodologias utilizadas na análise da viabilidade de projetos públicos 

seguem os mesmos preceitos da avaliação em projetos privados e se baseiam no uso de 

critérios clássicos de avaliação de projetos.  No presente estudo utiliza-se o método 

benefício-custo, baseado no uso dos indicadores Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e Tempo de Retorno, os quais são amplamente empregados 

para mensurar a viabilidade financeira de projetos de investimento. Para tanto, foram 

estimados os investimentos, custos e receitas necessários à execução das ações 

planejadas, os quais são baseados nos seguintes pressupostos: 

 Os investimentos da Prefeitura Municipal de Campina Grande foram 

agrupados em 10 (dez) programas e seus respectivos projetos, para os quais 

foram definidos os objetivos e ações; 

 O planejamento foi dividido em quatro horizontes temporais, distribuídos em 
20 (vinte) anos: imediato (para as ações a serem desenvolvidas ainda em 

2014), curto (2015-2018), médio (até 2026) e longo prazo (até 2035); 

 A composição dos custos inclui as despesas de operação e manutenção de 
cada programa, dos sistemas de limpeza urbana e tratamento dos resíduos;  

 As receitas auferidas são provenientes da TLP – taxa de limpeza pública 

(Taxa de manejo de resíduos sólidos). 

 

17.2 Investimentos 
 

A partir dos programas, projetos e ações propostos neste PMGIRS, foi possível 

estabelecer um cronograma físico-financeiro para os investimentos na área de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o município, considerando-se os horizontes 

temporais definidos no Plano, ou seja: curto(incluindo o imediato, médio e longo 

prazos.  

O Plano foi estruturado em 10 (dez) Programas, compostos por 36 (trinta e seis) 

Projetos, aos quais foram atribuídos objetivos e ações a serem executados ao longo do 

horizonte previsto: 

 

 PROGRAMA 1: Universalização dos serviços de limpeza urbana 
o PROJETO 1: Universalização da coleta 

o PROJETO 2: Campina + Limpa 

o PROJETO 3: Coleta Campina (C2) 
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o PROJETO 4: Melhoria operacional dos SLU 

 PROGRAMA 2: Melhoria institucional 
o PROJETO 1: Melhoria institucional da sede administrativa da SESUMA 

o PROJETO 2: Melhoria institucional da sede operacional da SESUMA 

 PROGRAMA 3: Recuperação de áreas degradadas 

o PROJETO 1: Projeto executivo da recuperação ambiental do Lixão do 

Mutirão 

o PROJETO 2: Licenciamento ambiental do projeto 

o PROJETO 3: Implantar projeto de recuperação ambiental 

o PROJETO 4: Monitoramento ambiental da área degradada 

 PROGRAMA 4: Gestão dos resíduos da construção civil 
o PROJETO 1: Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil 

o PROJETO 2: Elaborar projeto executivo de Estação de Transbordo e 

Triagem – ATT 

o PROJETO 3: Elaborar projeto executivo de Unidade Recicladora de RCC 

o PROJETO 4: Elaborar projeto executivo de Aterro de Reservação – AR 

o PROJETO 5: Fiscalização, monitoramento e controle 

 PROGRAMA 5: Coleta Seletiva 
o PROJETO 1: Elaborar projeto de coleta seletiva de resíduos secos 

o PROJETO 2: Elaborar projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos 

o PROJETO 3: Implantar o projeto de coleta seletiva de resíduos secos 

o PROJETO 4: Implantar o projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos 

o PROJETO 5: Divulgação semestral do programa 

 PROGRAMA 6: Educação ambiental 
o PROJETO 1: Elaborar projeto de programa municipal de educação 

ambiental 

o PROJETO 2: Comunicação e divulgação do programa 

 PROGRAMA 7: Instalações operacionais 

o PROJETO 1: Promover a implantação de Unidade de Triagem de 

Resíduos Secos. 

o PROJETO 2: Promover a implantação de Ecopontos 

o PROJETO 3: Promover a implantação de lixeirinhas de 50 L 

o PROJETO 4: Promover a implantação de Pontos de Entrega voluntária – 

PEVs 

o PROJETO 5: Promover a implantação de áreas de transbordo e triagem – 

ATT 

 PROGRAMA 8: Sustentabilidade financeira dos SLU 
o PROJETO 1: Elaborar/ atualizar a base do cadastro municipal 

o PROJETO 2: Elaborar estudos para sistema de cobrança dos SLU 

conforme Lei 12.305/2010 

o PROJETO 3: Campanhas educativas no sistema lançado anualmente 

o PROJETO 4: Comunicação e divulgação do programa. 

 PROGRAMA 9: Legislação e normas sobre a gestão dos RSU 
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o PROJETO 1: Elaborar dispositivo legal (Regulamento de Limpeza 

Urbana) 

o PROJETO 2: Elaborar estudos para sistema de cobrança dos SLU 

conforme Lei 12.305/2010 

o PROJETO 3: Campanhas educativas no sistema lançado anualmente 

 PROGRAMA 10. Sistema de Disposição Final dos RSU 

o PROJETO 1: Estudo de seleção de áreas para a disposição final adequada 

dos RSU 

o PROJETO 2: Elaboração de Projeto Executivo do sistema integrado de 

tratamento e disposição final dos RSU 

o PROJETO 3:  Elaboração dos Estudos Ambientais 

o PROJETO 4: Implantação do CTR 

 

Os investimentos necessários à implantação de cada Programa são 

apresentados nos Quadros 56 a 65, a seguir. 
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Quadro 56 - Investimentos do programa de universalização de serviços de limpeza urbana 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 1 : UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 

CÓDIG
O DO 

PROJE
TO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIAT
O 

CURTO 
(2015 A 
2018) 

MÉDIO 
(2019 A 
2026) 

LONGO 
(2027 A 
2035) 

1. UNIVERSALI
ZAÇÃO DA 

COLETA 

1. Promover o 
atendimento a 100% da 
população residente o 

município 

1. Ampliar a cobertura da 
coleta regular de RSD 
em toda área urbana 

1.1.1 
 

2015  

R$ 81.125 
2016 
 R$ 

81.936 
2017  

R$ 82.756 
2018  

R$ 83.583 

2019  
R$ 84.419 

2020 
 R$ 85.263 

 

2. Ampliar a cobertura da 
coleta regular de RSD 
em todo distrito de São 

José da Mata, Galante e 
Catolé do Boa Vista 

1.1.2  

2015  
R$ 13.108 

2016  
R$ 13.108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. CAMPINA + 
LIMPA 

1. Promover o 
atendimento a toda 

área pavimentada com 
serviços de varrição e 
capinação de vias e 

1. Ampliar a cobertura do 
índice de varrição manual 

e capinação em toda 
área urbana pavimentada 

1.2.1 
 

 

2021 
 R$ 

580.125 
2023 
 R$ 
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pintura de meio fio 638.137 
2025 
 R$ 

350.975 

2. Ampliar a cobertura do 
índice de varrição e 
capinação nas vias 

pavimentadas no distrito 
de São José da Mata, 

Galante e Catolé do Boa 
Vista 

 

1.2.2  

2015 

 R$25.014 
2016  

R$ 25.014 

  

3. COLETA 
CAMPINA 

(C2) 

1. Promover a coleta de 
resíduos volumosos 
(móveis, geladeira 
fogões) de forma 

programada em cada 
bairro 

1. Planejar projeto Coleta 
Campina onde a 

população disponibiliza 
de forma programada 

seus resíduos 
volumosos. 

1.3.2  

2015  

R$ 
198.000,0

0 
2016 

R$ 
198.000,0

0 
2017 

R$ 
198.000,0

0 
2018 

R$ 
198.000,0

0 

  

2. Promover a reutilização 
de alguns móveis 

1.3.2  
 2015 

R$ 
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reaproveitáveis para 
doação social a 

população carente 

150.000 
2016 
R$ 

150.000 
2017 

R$ 
150.000 

2018 
R$ 

150.000 

4. MELHORIA 
OPERACION
AL DOS SLU 

1. Melhorar a prestação 
dos serviços de 

limpeza urbana com 
equipamentos 

compatíveis e sempre 
que possível com 

inovações tecnológicas 
(coleta mecanizada, 

varredeiras com 
aspiração, etc.) 

1. Promover o uso de 
equipamentos 

adequados aos serviços 
1.4.1  

2015 

R$ 
198.500,0

0 
2016 

R$ 
362.500,0

0 
2017 

R$ 
255.000,0

0 
2018 

R$ 
255.000,0

0 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO  
R$ 
2.868.644  

R$ 

1.738.919 
R$ 0,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.607.563,00 
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Quadro 57 - Investimentos do programa de melhoria institucional 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 2 : MELHORIA INSTITUCIONAL 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO 
CURTO 
(2015 A 
2018) 

MÉDIO 
(2019 

A 
2026) 

LONGO 
(2027 A 
2035) 

1. Melhoria 
institucion
al da sede 
administra

tiva da 
SESUMA 

1. Desenvolver o projeto para 
adequação e ampliação da 
infraestrutura física da 
SESUMA (investimentos em 
prédio pertencente a 
Prefeitura) 

1. Promover estudos para 
planejamento de espaços 
otimizados das salas na 
SESUMA. Ex.: ilhas de 
trabalho 

2.1.1 
 

2018 
R$ 

75.800,00 
  

2. Promover estudos para 
otimização dos 
equipamentos utilizados na 
gestão 

2.1.2  
2015: 

R$ 
24.500,00 

  

2. Melhoria 
institucion
al da sede 
operacion

al da 
SESUMA 

2. Desenvolver o projeto para 
adequação e ampliação da 
infraestrutura física da sede 
do DLMU 

1. Promover estudos pra 
planejamento da 
otimização do espaço físico 
da garagem operacional 

2.2.1 
 

Até 2° 
semestre 
de 2015 

R$ 
38.500,00 

  

2. Promover estudos para 
planejamento da ampliação 
da sede do DLMU 

2.2.2  

Até 
dezembro 
de 2015 

R$ 
350.000,0 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
 

R$ 
488.800,00 

  
 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 488.800,00 
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Quadro 58 - Investimentos do programa de recuperação de áreas degradadas. 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 3 : RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO 
CURTO 
(2015 A 
2018) 

MÉDIO 
(2019 A 
2026) 

LONGO 
(2027 A 
2035) 

1. PROJETO 
EXECUTIVO DA 
RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL DO 

LIXÃO DO 
MUTIRÃO 

1. Desenvolver o 
projeto de 
recuperação 
ambiental do lixão do 
Mutirão 

1. Promover estudos 
preliminares e 
análises físico-
químicas e 
microbiológicas do 
efluente 

3.1.1 
Até 2014 
R$ 25.000 

 
  

2. Promover estudos 
sobre a massa de 
RSU aterrada 

3.1.2 
Até 2014 
R$ 45.000 

   

3. Projeto executivo 
de recuperação 
ambiental do lixão 

3.1.3 
Até 2014 

R$ 
380.000 

   

4. Remediação social 
para os catadores 
e catadoras da 
área do antigo 
lixão, Mutirão em 
função do projeto 
de recuperação 
ambiental (crédito 

3.1.4  Até 2016   
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de carbono) 

2. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO 

PROJETO 

1. Promover a 
aprovação do 
Projeto Executivo 
mediante 
Licenciamento 
Ambiental 

1. Elaborar Programa 
de Recuperação 
de Área 
Degradada 

3.2.1 
 

Até 2° 
semestre 
de 2015: 

R$ 18.500 
  

2. Monitorar o projeto 
durante a fase de 
implantação 

3.2.2  

Até 
dezembro 
de 2015: 

R$ 25.000 

  

3. IMPLANTAR 
PROJETO DE 

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL 

1. Promover a 
implantação do 
projeto executivo 

1. Planejar e 
implantar as 
etapas da 
recuperação 
ambiental do Lixão  

3.3.1  

Até 2016 
R$ 

7.200.000 
OGU 

  

2. Implantar projeto 
com controle de 
obras – as built 

3.3.2  
Até 2016 

R$ 36.000 
  

4. MONITORAMENTO 
AMBIENTAL DA 

ÁREA 
DEGRADADA 

1. Promover o 
monitoramento e 
controle ambiental 
da área degradada 

1. 06 meses antes do 
início da execução 
promover 
contratação da 
instituição 
responsável pelo 
monitoramento 

3.4.1  
2016: 

R$ 30.000 
  

2. Monitorar por 10 
anos com 
relatórios 
trimestrais nos 2 
primeiros anos e a 
cada 6 meses no 

3.4.2  

2015 A 
2018 

R$ 240.000 
(R$ 

60.000/ano) 

2019 a 
2026 

R$ 480.000 
(R$ 

60.000/ano) 
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restante do tempo 
monitorado 

2. Investigação 
ambiental  da área 
do antigo Lixão do 
Distrito Industrial 

3. Realizar 
investigação 
ambiental da área 
do antigo Lixão do 
Distrito Industrial 

3.4.3  
2015 

R$ 78.500 
  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
R$ 
450.000 

R$ 
7.628.000 

R$ 480.000 
 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 8.558.000,00 

 
 

Quadro 59 - Investimentos do programa de gestão dos resíduos da construção civil. 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 4 : GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. ELABORAR O 
PLANO 
MUNICIPAL 
DE 
GERENCIAME
NTO DE 
RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃ
O CIVIL 

1. Desenvolver o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil para o 
município 

1. Promover estudos para 
caracterização dos RCC 

4.1.1 
 

2016: 
R$ 4.800   

2. Promover estudos para 
identificar os grandes 
geradores de RCC 

4.1.2  
2016: 

R$ 5.200  
  

3. Promover estudos para 
identificar os transportadores 
de RCC 

4.1.3  
2016: 

R$ 5.200 
  

4. Promover estudos para 
identificar os bota foras 
existentes no território 
municipal 

4.1.4  
2016: 

R$ 5.200 
  

5. Promover estudos para 
integração das Secretarias 

4.1.5  
2016: 

R$ 35.000 
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envolvidas na gestão dos 
RCC 

2. ELABORAR 
PROJETO 
EXECUTIVO 
DE ESTAÇÃO 
DE 
TRANSBORD
O E TRIAGEM 
- ATT 

1. Desenvolver o projeto 
executivo da ATT 

1. Promover estudos para 
cadastramento dos 
transportadores – caçambas 
basculantes, disk entulhos, 
outros 

4.2.1 
 

Licenciar até 
2° semestre de 

2015: 

R$ 5.000 
  

2. Promover inventário das 
áreas de descargas 
clandestinas de RCC 

4.2.2  

Implantar até 
dezembro de 

2015: R$ 
10.500 

  

3. ELABORAR 
PROJETO 
EXECUTIVO 
DE UNIDADE 
RECICLADOR
A DE RCC 

1. Desenvolver o projeto 
executivo da Unidade de 
Reciclagem de RCC 

1. Elaborar o projeto conforme 
planejamento 

4.3.1  
2016 

R$ 65.000 
  

2. Implantar projeto conforme 
planejado 

4.3.2  

2016 

R$ 750.000 
(uma pública) 

OGU 
R$ 750.000 

(uma privada) 

  

3. Suporte de divulgação ao 
programa em etapa anterior 
a implantação 

4.3.3  
2016 

R$ 3.800 
  

4. Formação aos catadores(as) 
e gestores antes da 
implantação 

4.3.4  
2016 

R$ 10.500 
  

5. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização 
da implantação 

4.3.5  
2016 

R$ 8.500 
  

6. Monitoramento e controle de 
todo programa 

4.3.6  
2016 A 2018 
R$ 18.000 

(R$ 6.000/ano) 
  

4. ELABORAR 
PROJETO 

1. Desenvolver o projeto 
executivo do Aterro de 

1. Implantar o programa 
conforme planejamento 

4.4.1  
2016 

R$ 42.000 
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EXECUTIVO 
DE ATERRO 
DE 
RESERVAÇÃO 

Reservação – AR de RCC 2. Implantar o projeto conforme 
planejamento 4.4.2  

2016 

R$ 158.000 

2025 

R$ 
158.000 

 

3. Suporte de divulgação ao 
programa em etapa anterior 
a implantação 

4.4.3  
2016 

R$ 3.800 
 

 
 
 
 

4. Formação aos catadores(as) 
e gestores antes da 
implantação 

4.4.4  
2016 

R$ 10.500 
  

5. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização 
da implantação 

4.4.5  
2016 

R$ 18.500 
  

6. Monitoramento e controle de 
todo programa 

4.4.6  
2016 

R$ 30.000 
  

5. Fiscalização, 
monitorament
o e controle 

1. Promover a exigência dos 
PGRCD das empresas 
mediante licenciamento e 
fiscalizar sua execução 

1. Implantar o programa de 
licenciamento específico, 
inclusive simplificado 

4.5.1  
2015: 

R$ 3.500 
  

2. Suporte de divulgação ao 
programa em todas as 
etapas 

4.5.2  
2015: 

R$ 10.500 
  

3. Formação aos gestores 
municipais 

4.5.3  
2015: 

R$ 10.500 
  

4. Acompanhamento da 
implantação e fiscalização 
da implantação 

4.5.4  
2015: 

R$ 18.500 
  

5. Monitoramento e controle de 
todo programa 

4.5.5  
2015: 

R$ 30.000 
  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
R$ 0,0 R$2.012.500,00 

R$ 
158.000 

R$ 0,0 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 2.170.500,00 
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Quadro 60 - Investimentos do programa de coleta seletiva 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 5: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. ELABORAR 
PROJETO DE 
COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
SECOS 

1. Desenvolver o projeto de 
coleta seletiva de 
resíduos secos 

1. Promover estudos para 
planejamento da coleta 
seletiva para: resíduos 
secos porta a porta, 
resíduos secos para 
condomínios; resíduos 
secos para parceiros 

5.1.1 
 

2015:  

R$ 75.000   

2. Convênios entre a 
prefeitura e as 
cooperativas e 
associações de 
catadores(as) de 
Campina Grande 

2. Realizar convênios com 
as cooperativas e 
associações de 
catadores(as) até 2017 

5.1.2 

2014 
(4 meses) 

R$ 
101.462,4 

2015 
R$ 

304.387,4 
2016 

R$ 
304.387,4 

2017 
R$ 

152.193,6 

  

2. ELABORAR 
PROJETO DE 
COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
ÚMIDOS 

1. Desenvolver o projeto de 
coleta seletiva de 
resíduos úmidos 

1. Promover estudos para 
planejamento da coleta 
seletiva para: resíduos 
úmidos porta a porta, 
resíduos úmidos para 
condomínios; resíduos 
úmidos para parceiros 

5.2.1 
 

2015:  
R$ 75.000   

3. IMPLANTAR 
O PROJETO 

1. Promover a implantação 
da coleta seletiva porta a 

1. Implantar o programa 
conforme planejamento 

5.3.1  
2018:  

R$ 800.000 
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DE COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
SECOS 

porta de resíduos secos 

2. Suporte operacional as 
cooperativas e 
associações existentes 

5.3.2 
2014 

R$ 50.000 

2015 

R$ 80.000 
2018:  

R$ 80.000 

2019 

R$ 80.000 
2021 

R$ 80.000 
2023 

R$ 80.000 
2025 

R$ 80.000 

 

3. Formação aos 
catadores(as) e 
gestores 

5.3.3  
2018 

R$ 30.000 

2019 

R$ 30.000 
2023 

R$ 30.000 
 

2027 
R$ 30.000 

2031 
R$ 30.000 

2035 
R$ 30.000 

 

4. Acompanhamento da 
implantação e 
fiscalização da 
implantação 

5.3.4  
2018 

R$ 38.500 
  

5. Monitoramento e 
controle de todo 
programa 

5.3.5  

2016 a 2018 

R$ 144.000 
(R$ 48.000/ 

ano) 

2019 a 2026 

R$ 384.000 
(R$ 48.000/ 

ano) 

2027 a 2035 

R$ 432.000 
(R$ 48.000/ 

ano) 

4. IMPLANTAR 
O PROJETO 
DE COLETA 
SELETIVA DE 
RESÍDUOS 
ÚMIDOS 

1. Promover a implantação 
da coleta seletiva porta a 
porta de resíduos úmidos 

1. Implantar o programa 
conforme planejamento 

5.4.1  

2016 a 2018 
R$ 102.000 
(R$ 34.000/ 

ano) 

2019 a 2026 
R$ 272.000 
(R$ 34.000/ 

ano) 

2027 a 2035 
R$ 306.000 

(R$ 
34.000/ano) 

 

2. Suporte de divulgação 
ao programa 

5.4.2 
2014 

R$ 50.000 

2015 

R$ 60.000 

2019 
R$ 45.000 

2021 
R$ 45.000 

2023 
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R$ 45.000 
2025 

R$ 45.000 

3. Formação aos 
catadores(as) e 
gestores antes da 
implantação 

5.4.3  
2015 

R$ 30.000 

2019 
R$ 30.000 

2023 
R$ 30.000 

 

2027 

R$ 30.000 
2031 

R$ 30.000 
2035 

R$ 30.000 
 
 

4. Acompanhamento da 
implantação e 
fiscalização da 
implantação 

5.4.4  
2015 

R$ 32.000 
  

5. Monitoramento e 
controle de todo 
programa 

5.4.5  

2015 a 2018 

R$ 144.000 
(R$ 

36.000/ano) 

  

5. DIVULGAÇÃO 
SEMESTRAL 
DO 
PROGRAMA 

1. Promover a comunicação 
e divulgação através de 
meios de comunicação de 
forma continuada 

6. Divulgara cada 6 meses 
campanha de mídia 

5.5.6 R$ 50.000 R$ 200.000 R$ 400.000 R$ 450.000 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO 
R$ 

251.462,40 
R$ 
2.651.468,00 

R$ 
1.676.000,00 

R$ 
1.368.000,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 5.946.930,40 
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Quadro 61 - Investimentos do programa de educação ambiental 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 6 : EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Elaborar 
projeto de 
programa 
municipal de 
educação 
ambiental 

1. Desenvolver o projeto 
do Programa 
Municipal de 
Educação Ambiental – 
PMEA 

1. Promover estudos 
para planejamento do 
PMEA 

6.1.1 R$ 35.000 

2015  

R$78.000 
 

2019  

R$ 78.000 
 

2027  

R$ 78.000 
 

2. Comunicação 
e divulgação 
do programa 

1. Implantar o PMEA e 
promover a 
comunicação e 
divulgação através de 
meios de 
comunicação de forma 
continuada 

1. Formação de 
educadores 
ambientais 

6.2.1 R$ 25.000 

2015 a 2018 

R$ 320.000 
(R$80.000/ano) 

2019 a 2026 
R$ 640.000 

(R$80.000/ano) 

2027 a 2035 
R$ 720.000 

(R$80.000/ano) 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS R$ 60.000 R$ 398.000 R$ 718.000 R$ 798.003 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 1.974.003 

 

 
Quadro 62 - Investimentos no programa de instalações operacionais 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 7: PROGRAMA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Promover 
a 
implantaç

1. Implantar projeto proposto 
para as unidades de 
triagem de resíduos secos 

1. Promover estudos sobre a 
disponibilidade de áreas 
públicas para implantação das 

7.1.1 
 

1 em 2015 
OGU 
R$ 
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ão de 
Unidade 
de 
Triagem 
de 
Resíduos 
Secos 

em locais estratégicos no 
município 

unidades 548.686,07 
1 em 2016 

R$ 
548.686,07 
1 em 2017 

R$ 
548.686,07 
1 em 2018 

R$ 
548.686,07 

2. Promover 
a 
implantaç
ão de 
Ecoponto
s 

1. Implantar Ecopontos no 
município para que a 
população dê destinação 
adequada a resíduos 
volumosos ou especiais  

1. Promover estudos sobre a 
disponibilidade de áreas 
públicas para implantação dos 
Ecopontos. Realizar parcerias 
com grandes geradores 

7.2.1 
 

2 em 2015 
OGU 

R$ 
255.561,56 
2 em 2016 

R$ 
255.561,56 
2 em 2017 

R$ 
255.561,56 
2 em 2018 

R$ 
255.561,56 
2 em 2019 

R$ 
255.561,56 

  

3. Promover 
a 
implantaç
ão de 
lixeirinha
s de 50 L 

1. Implantar lixeirinhas em 
pontos estratégicos do 
município, diagnosticados 
como pontos críticos de 
descarte inadequado de 
resíduos 

1. Promover a instalação de 500 
lixeiras de plástico de 50 L/ 
ano* 

7.3.1  
2015 a 2018 

R$ 320.000 
(R$ 80.000/ano) 

R$ 
80.000(*) 

Reposição 
 

2. Promover a instalação de 200 
lixeiras de aço/ ano**  

7.3.2  
2015 a 2018 

R$ 280.000 
(R$ 70.000/ano) 

R$ 
70.000(*) 

Reposição 
 

4. Promover 1. Implantar pontos de entrega 1. Promover a instalação de 30 7.4.1  2015   
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a 
implantaç
ão de 
Pontos de 
Entrega 
Voluntári
a - PEVs 

voluntária de resíduos 
recicláveis, em 
complementação ao 
programa de coleta seletiva, 
como forma de estimular a 
participação da sociedade 
na cadeia da reciclagem 

conjuntos de PEVs no primeiro 
e no segundo ano*** 

R$ 78.000 
2016 

R$ 78.000 
2017 

R$ 78.000 

2. Repor 10 PEVs por ano 7.4.2    R$ 78.000 

5. Promover 
a 
implantaç
ão de 
áreas de 
transbord
o e 
triagem 

1. Implantar áreas de 
transbordo e triagem que 
otimizem os roteiros de 
coleta domiciliar e 
favoreçam o trabalho dos 
catadores(as) 

1. Promover estudos sobre a 
disponibilidade de áreas 
públicas para implantação das 
ATTs 

7.5.1  

1 em 2016 

R$ 
171.705,36 

OGU 

1 em 2025 

R$ 
171.705,36  

OGU 

 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS 
R$ 0,00 

R$ 
4.478.257,44 

R$ 
321.705,36 

R$ 
78.000,00 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 4.877.962,80 

*admitiu-se custo de papeleira de 50L de R$ 160,00 

**admitiu-se custo de papeleira metálica de R$ 350,00 

***admitiu-se o custo unitário de instalação de PEV R$ 7.800,00 

 
 

Quadro 63 - Investimentos no programa de sustentabilidade financeira do sistema SLU 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 8: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA SLU 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Elaborar/ 
atualizar a 
base do 
cadastro 

1. Desenvolver a atualização da base 
cadastral referente a cobrança da TLP 

1. Promover estudos para atualizar 
cadastro de imóveis 

8.1.1 
 

2015 

R$ 85.500   

2. Promover estudos para otimização 
da atualização futura desta base 

8.1.2   
2020 
R$ 

2035 
R$ 
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municipal cadastral 85.500 54.500 

2. Elaborar 
estudos para 
sistema de 
cobrança dos 
SLU 
conforme Lei 
12.305/2010 

1. Desenvolver projeto para implantar a 
cobrança pela prestação dos serviços 
de sustentação financeira 

1. Promover estudos para fórmula 
específica de cobrança 

8.2.1 
 

2015 

R$ 149.800   

2. Promover estudos para elaboração 
de projeto de Lei efetivando novo 
sistema legal 

8.2.2  
2015 

R$ 25.200 
  

3. Campanhas 
educativas 
no sistema 
lançado 
anualmente 

1. Promover estudos para utilização dos 
carnês como fonte de mensagem ao 
cidadão 

1. Implantar o Programa Anual de 
comunicação para lançamento no 
ano seguinte 

8.3.1  
2016 

R$ 48.500 
  

2. Suporte de divulgação do programa 
no meio de comunicação 

8.3.2  

2016 a 
2018 

R$ 60.000 
(R$ 

20.000/ano) 

  

4. Comunicação 
e divulgação 
do programa 

1. Promover a comunicação e 
divulgação através de meios de 
comunicação de forma continuada 

1. Divulgar anualmente o sistema 
implantado 

8.4.1  

2015 a 
2018 

R$ 120.000 
(R$ 

30.000/ano) 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS 
R$ 0,00 R$ 489.000 

R$ 
85.500,00 

R$ 
54.500 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 629.000 

 
Quadro 64 - Investimento no programa de legislação e normas sobre a gestão de RSU 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 9: LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS RSU 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Elaborar 
dispositivo 
legal 
(Regulame

1. Desenvolver e aprovar o 
Regulamento de Limpeza 
Urbana sobe a Gestão dos RSU 
municipais 

1. Promover a elaboração do 
Regulamento de Limpeza Urbana 

9.1.1 
2014 

R$ 34.500 
---- 

  

2. Promover ajustes a legislação 
vigente e elaborar normatizações 

9.1.2  
2015 

R$ 8.500 
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nto de 
Limpeza 
Urbana) 

específicas 

2. Elaborar 
estudos 
para 
sistema de 
cobrança 
dos SLU 
conforme 
Lei 
12.305/2010 

1. Desenvolver o projeto de Lei e 
regulamentar a gestão dos RCC 
no território municipal 

1. Promover estudos para a 
elaboração do Projeto de Lei 

RCC 
9.2.1 

 

2015 

R$ 8.500   

2. Promover estudos para o 
gerenciamento dos 
transportadores – cartilha de 
utilização dos disk entulhos 

9.2.2  
2015 

R$ 12.800 
  

3. Campanhas 
educativas 
no sistema 
lançado 
anualmente 

1. Desenvolver o projeto, definir/ 
atualizar o modelo institucional 
e de gestão da SESUMA 

1. Implantar o Modelo Institucional 
de gestão dos SLU 

9.3.1  
2015 

R$ 84.800 
  

2. Ajustar a cada 4 anos se 
necessário este modelo de 
gestão 

9.3.2  
2015 

R$ 75.800 

2020 
R$ 

75.800 
2025 

R$ 
75.800 

2030 
R$ 

75.800 
2035 

R$ 
75.800 

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS R$ 
34.500,00 

R$ 
190.400,00 

R$ 
151.600 

R$ 
151.600 

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 528.100 

 
 

 

Quadro 65 - Investimento no programa sistema de disposição final dos RSU 
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 10: SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU 

PROJETO OBJETIVOS AÇÕES 
CÓDIGO 

DO 
PROJETO 

PRAZOS/ CUSTOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Estudo de 1. Selecionar uma área para disposição final 1. Promover estudo e seleção de áreas 10.1.1  
2015 

R$ 35.000   
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seleção de 
áreas para 
a 
disposição 
final 
adequada 
dos RSU 

ambientalmente adequada 2. Realização de ensaios físico químicos e 
microbiológicos 

10.1.2  
2015 

R$ 15.000 
  

3. Estudos geotécnicos 10.1.3  
2015 

R$ 85.500 
  

2. Elaboração 
de Projeto 
Executivo 
do sistema 
integrado 
de 
tratamento 
e 
disposição 
final dos 
RSU 

1. Desenvolver o projeto executivo do 
sistema integrado de tratamento e 
disposição final de RSU 

1. Promover estudos para elaboração do 
Centro de Tratamento de Resíduos – 
CTR (Projeto Executivo) 

10.2.1 
 

2015 
R$ 280.000 

 
  

3. Elaboração 
de estudos 
ambientais 

1. Desenvolver estudos ambientais 1. Promover estudos ambientais 10.3.1  
2015 

R$ 250.000 
  

4. Implantação 
do CTR 

1. Implantar o Centro de Tratamento de 
Resíduos conforme projeto executivo 

1. Promover a implantação do CTR 10.4.1  

2015 
R$ 3.500.000 

(OGU) 
2016 

R$ 3.500.000 
(OGU) 

  

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS 
 

R$ 
7.665.500,00 

R$ 0,00  

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$ 7.665.500,00 
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O Quadro 66 mostra o resumo dos investimentos 

Quadro 66 - Resumo dos investimentos 

PROGRAMA PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

1. Universalização 

dos serviços de 

limpeza urbana 

R$ 0,00 
R$ 

2.868.644,00 

R$ 

1.738.919,00 
R$ 0,00 

2. Melhoria 

institucional 
R$ 0,00 

R$ 

488.800,00 
R$ 0,00 R$ 0,00 

3. Recuperação de 

áreas 

degradadas 

R$ 

450.000,00 

R$ 

7.628.000,00 

R$ 

480.000,00 
R$ 0,00 

4. Gestão dos 

resíduos da 

construção civil 

R$ 0,00 
R$ 

2.012.500,00 

R$ 

158.000,00 
R$ 0,00 

5. Programa de 

coleta seletiva 

R$ 

251.462,40 

R$ 

2.651.468,00 

R$ 

1.676.000,00 

R$ 

1.368.000,00 

6. Educação 

ambiental 
R$ 60.000 R$ 398.000 R$ 718.000 R$ 798.003 

7. Instalações 

operacionais 
R$ 0,00 

R$ 
4.478.257,44 

R$ 
321.705,36 

R$ 78.000,00 

8. Sustentabilidade 

financeira do 

sistema SLU 

R$ 0,00 
R$ 

489.000,00 

R$ 

85.500,00 
R$ 54.500,00 

9. Legislação e 

normas sobre a 

gestão dos RSU 

R$ 

34.500,00 
R$ 

190.400,00 

R$ 

151.600,00 

R$ 

151.600,00 

10. Sistema de 

disposição final 

dos RSU 

R$ 0,00 
R$ 

7.665.500,00 
R$ 0,00 R$ 0,00 

SUB-TOTAL R$ 795.962 
R$ 

28.870.569 

R$ 

5.329.724 

R$ 

2.450.103 

TOTAL 
R$ 
37.446.359 

 

No Quadro 67 são apresentados os valores anuais dos gastos necessários à 

implantação dos investimentos por Programa, bem como o custo médio anual 

necessário a cada Programa. Observando-se o Quadro 67, é possível perceber que os 

investimentos mais vultosos estão concentrados na implantação do Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas. Para implantar o Programa de Coleta Seletiva e de 

Universalização do Serviços de Limpeza Urbana, também é necessário um maior 

volume de recurso, embora importem, individualmente, em metade dos investimentos 

necessários à implantação do primeiro. Juntos, os 3 Programas respondem por 51% dos 

Investimentos previstos no PMGIRS.   

 



 
 

 

257 

Quadro 67 - Resumo dos investimentos por programa 

PROGRAMA 
TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

VALOR MÉDIO 

ANUAL 

1. Universalização dos serviços de 

limpeza urbana 
R$ 4.607.563,00 R$ 230.378,15 

2. Melhoria institucional R$ 488.800,00 R$ 24.440,00 

3. Recuperação de áreas 

degradadas 
R$ 8.558.000,00 R$ 427.900,00 

4. Gestão dos resíduos da 

construção civil 
R$ 2.170.500,00 R$ 108.525,00 

5. Programa de coleta seletiva R$ 5.946.930,40 R$ 297.346,52 

6. Educação ambiental R$ 1.974.003,00 R$ 98.700,15 

7. Instalações operacionais R$ 4.877.963,80 R$ 243.898,14 

8. Sustentabilidade financeira do 

sistema SLU 
R$ 629.000,00 R$ 31.450,00 

9. Legislação e normas sobre a 

gestão dos RSU 
R$ 528.100,00 R$ 26.405,00 

10.  Sistema de disposição final 

dos RSU 
R$ 7.665.500,00 R$ 383.275,00 

TOTAL 
R$ 

37.446.359,20 
R$ 1.872.317,96 

 

As fontes de obtenção de recursos para a implantação dos Programas é 

predominantemente municipal. Entretanto, o Decreto nº 7.217/2010, prevê em seu 

artigo 55 a possibilidade de alocação de recursos federais e financiamentos com 

recursos da União em projetos de saneamento básico, em conformidade com o Plano de 

Saneamento Básico, incluindo, portanto, os resíduos sólidos. Para municípios do porte 

de Campina Grande, existem programas geridos pelo Ministério das Cidades com 

recursos do Orçamento Geral da União e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social(BNDES). Diante de tais possibilidades, apresenta-se no Quadro 68, 

a seguir, a necessidade de desembolsos por Programa, segundo as possíveis fontes de 

recursos financeiros. 
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Quadro 68 - Despesas estimadas por fontes de recursos para os Programas 
 Privado Prefeitura 

Municipal 
OGU TOTAL 

Programa 1  R$ 4.607.563,00  R$ 4.607.563,00 

Programa 2  R$ 488.800,00  R$ 488.800,00 

Programa 3  R$ 1.358.000,00 R$7.200.000,00 R$ 8.558.000,00 

Programa 4 R$750.000,00 R$ 670.500,00 R$750.000,00 R$ 2.170.500,00 

Programa 5  R$ 5.946.930,40  R$ 5.946.930,40 

Programa 6  R$ 1.974.003,00  R$ 1.974.003,00 

Programa 7  R$1.062.000,00 R$ 3.815.962,80 R$ 4.877.963,00 

Programa 8  R$ 629.000,00  R$ 629.000,00 

Programa 9  R$ 528.100,00  R$ 528.100,00 

Programa 10  R$ 665.500,00 R$ 7.000.000,00 R$ 7.665.500,00 

TOTAL R$750.000,00 R$ 17.930.396,40 R$ 18.765.962,80 R$ 37.446.359,20 

 

Portanto, pode-se concluir que os investimentos necessários para os próximos 20 

anos na área de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município de 

Campina Grande-PB, estarão concentrados no orçamento da Prefeitura Municipal. 

 

17.3 Custos operacionais dos SLU no município de Campina Grande 
 

A análise dos custos de operação e manutenção dos SLU pressupõe o 

levantamento das despesas relativas aos serviços de limpeza urbana (tais como varrição, 

capina, entre outros), limpeza de terrenos e de disposição final. As informações 

atualizadas para os anos de 2012 e 2013 e apresentadas no Quadro 69, foram coletadas 

junto à SESUMA, e são referentes aos custos com a coleta de resíduos, varrição, 

capinação, pintura de meio fio (2012) e de coleta de RSD (2013), utilização de 

equipamentos para limpeza de terrenos e disposição final dos resíduos no aterro de 

Puxinanã. Os custos relativos à execução dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos 

foram fornecidos pelas empresas Ambiental Limpeza Urbana (2012) e Light Engenharia 

Ltda (2013). A Montreal Equipamentos (2012) e a Light Engenharia Ltda (2013) 

divulgaram os valores mensais de execução dos serviços com a utilização de máquinas e 

equipamentos e os custos com a disposição final de resíduos no aterro de Puxinanã 

foram obtidos com a Construtora Planície Ltda.  
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Quadro 69 - Custos Operacionais do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

MÊS COLETA 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
DISPOSIÇÃO FINAL 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

JAN R$ 
1.038.223,33 

R$ 
415.101,17 

R$ 
169.634,45 

R$ 
988.516,56 

R$ 
338.737,58 

R$ 
534.736,73 

FEV R$ 
1.013.012,52 

R$ 
384.015,36 

R$ 
166.266,50 

R$ 
959.696,47 

R$ 
264.744,97 

R$ 
382.809,08 

MAR R$ 
1.051.152,72 

R$ 
469.246,05 

R$ 
103.105,20 

R$ 
717.099,02 

R$ 
326.271,14 

R$ 
539.176,82 

MAR     R$ 
93.420,55* 
(ADITIVO) 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ABR R$ 
1.050.864,05 

R$ 
532.527,82 

R$ 
173.760,88 

R$ 
782.519,55 

R$ 
271.999,91 

R$ 
511.103,26 

MAI R$ 
1.172.707,16 

R$ 
500.764,60 

R$ 
199.857,50 

R$ 
701.859,48 

R$ 
302.492,56 

R$ 
415.775,89 

JUN R$ 
1.239.964,63 

R$ 
613.213,66 

R$ 
195.750,58 

R$ 
699.617,17 

R$ 
330.978,38 

R$ 
356.340,98 

JUL R$ 
1.251.326,60 

R$ 
804.944,15 

R$ 
168.488,50 

R$ 
843.471,09 

0 R$ 
300.626,22 

AGO R$ 
1.137.220,16 

R$ 
780.805,14 

R$ 
223.210,50 

R$ 
349.192,59 

R$ 
317.214,50 

R$ 
323.784,45 

SET R$ 996.948,62 R$ 
746.422,25 

R$ 
206.606,35 

R$ 
402.179,81 

R$ 
294.656,18 

R$ 
311.202,91 

OUT R$ 914.140,80 R$ 
773.891,82 

R$ 
214.190,50 

R$ 
288.150,82 

R$ 
300.214,86 

R$ 
287.109,37 

NOV R$ 831.936,98 R$ 
824.409,47 

R$ 79.203,15 R$ 
300.103,82 

R$ 
238.336,57 

R$ 
284.088,68 

DEZ R$ 817.229,29 R$ 
918.887,26 

--- R$ 
237.350,58 

R$ 
271.387,14 

R$ 
322.169,09 

TOTA
L 

R$ 
12.514.726,86 

R$ 
7.764.228,75 

R$ 
1.993.224,65 

R$ 
7.269.756,96 

R$ 
3.257.033,79 

R$ 
4.568.923,48 

 

De acordo com o Quadro 69, para o ano de 2013, o somatório dos custos 

mensais com os serviços de coleta de RSD, de maquinas e equipamentos e da 

disposição final dos RSU, importou em um valor de R$ 19.030.026,26. Esta observação 

foi utilizada para projetar os custos operacionais com o sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos para o horizonte considerado (2014 a 2035), tendo sido 

utilizado o IPCA como parâmetro de ajuste. Foi considerado o IPCA médio de 6,04%, 

correspondente à média dos anos de 2011 a 2013 (Quadro 70). 

É importante ressaltar que embora os serviços de limpeza urbana sejam 

executados atualmente por contratos terceirizados (5 anos), é possível considerar no 

futuro, o emprego de arranjos institucionais diversos, tais como a concessão, a PPP, ou 

mesmo, terceirização. 
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Quadro 70 - Média do IPCA 

ANO IP%) 

2010 5,91 

2011 6,50 

2012 5,84 

2013 5,91 

Média 6,04 

Fonte: IBGE, 2014 

 

Os custos operacionais dos serviços de manejo de resíduos sólidos para o 

município de campina Grande apresentados no Quadro 71 foram estimados, de acordo 

com os seguintes pressupostos: 

 A coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares/comerciais 

atualmente é realizado pela empresa LIGHT ENGENNHARIA LTDA. 

  O aterramento de resíduos sólidos urbanos, atualmente dispostos no Aterro de 
Puxinanã é executado pela empresa Ambiental Ltda. 

 
Quadro 71 - Custos Operacionais de Manejo de RSU 

ANO 

Coleta e 
transporte de 

RSU domiciliares 
e comerciais 

Disposição final 
no aterro de 

Puxinanã 

Máquinas e 
Equipamentos 

Total Serviços 
terceirizados 

Manejo de RSU 

2013 R$ 7.764.338,75 R$ 4.568.921,56 R$ 7.269.765,95 R$ 19.030.026,26 

2014 R$ 8.233.304,81 R$ 4.844.884,42 R$ 7.708.859,81 R$ 13.078.189,23 

2015 R$ 8.730.596,42 R$ 5.137.515,44 R$ 8.174.474,95 R$ 13.868.111,86 

2016 R$ 9.257.924,44 R$ 5.447.821,37 R$ 8.668.213,23 R$ 14.705.745,82 

2017 R$ 9.817.103,08 R$ 5.776.869,78 R$ 9.191.773,31 R$ 15.593.972,87 

2018 R$ 10.410.056,11 R$ 6.125.792,72 R$ 9.746.956,42 R$ 16.535.848,83 

2019 R$ 11.038.823,50 R$ 6.495.790,60 R$ 10.335.672,59 R$ 17.534.614,10 

2020 R$ 11.705.568,44 R$ 6.888.136,35 R$ 10.959.947,21 R$ 18.593.704,79 

2021 R$ 12.412.584,77 R$ 7.304.179,79 R$ 11.621.928,02 R$ 19.716.764,56 

2022 R$ 13.162.304,89 R$ 7.745.352,25 R$ 12.323.892,48 R$ 20.907.657,14 

2023 R$ 13.957.308,10 R$ 8.213.171,52 R$ 13.068.255,58 R$ 22.170.479,63 

2024 R$ 14.800.329,51 R$ 8.709.247,08 R$ 13.857.578,22 R$ 23.509.576,60 

2025 R$ 15.694.269,42 R$ 9.235.285,61 R$ 14.694.575,94 R$ 24.929.555,02 

2026 R$ 16.642.203,29 R$ 9.793.096,86 R$ 15.582.128,33 R$ 26.435.300,15 

2027 R$ 17.647.392,37 R$ 10.384.599,91 R$ 16.523.288,88 R$ 28.031.992,28 

2028 R$ 18.713.294,87 R$ 11.011.829,74 R$ 17.521.295,53 R$ 29.725.124,61 

2029 R$ 19.843.577,88 R$ 11.676.944,26 R$ 18.579.581,78 R$ 31.520.522,14 

2030 R$ 21.042.129,98 R$ 12.382.231,69 R$ 19.701.788,52 R$ 33.424.361,67 

2031 R$ 22.313.074,63 R$ 13.130.118,49 R$ 20.891.776,55 R$ 35.443.193,12 

2032 R$ 23.660.784,34 R$ 13.923.177,64 R$ 22.153.639,85 R$ 37.583.961,98 

2033 R$ 25.089.895,71 R$ 14.764.137,57 R$ 23.491.719,70 R$ 39.854.033,29 

2034 R$ 26.605.325,41 R$ 15.655.891,48 R$ 24.910.619,57 R$ 42.261.216,90 

2035 R$ 28.212.287,07 R$ 16.601.507,33 R$ 26.415.220,99 R$ 44.813.794,40 

Fonte: ECOSAM, 2014. 

 

Analisando a composição dos custos, é possível perceber que os custos com a 

coleta e o transporte de resíduos são superiores  àqueles de disposição final (aterramento 

dos resíduos), similarmente à maioria dos municípios de porte igual a Campina Grande, 
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conforme relata Lima (2001).Utilizar-se do planejamento atual e futuro buscando-se 

sempre a otimização dos roteiros de coleta, a qualidade e a regularidade dos serviços 

poderá contribuir com a redução destes valores, sendo de vital importância para o 

equilíbrio dos sistemas de manejo dos RSU de Campina Grande-PB.  

 

 
Figura 10 - Custos operacionais Manejo de RSU 

Fonte: ECOSAM, 2014. 

 

17.4 Sistema de receitas atuais existente no município de Campina 

Grande 
 

17.4.1 Receitas atuais 

 

Em termos da remuneração dos serviços, o sistema pode ser dividido em 

serviços de limpeza pública (capina, roçada, poda e varrição) e em manejo de resíduos 

sólidos, considerando os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos domiciliares/comerciais.  

Os serviços de limpeza pública não podem ser cobrados dos munícipes por 

serem serviços indivisíveis, conforme relata a legislação vigente. Já os serviços de 

manejo de resíduos sólidos podem ser cobrados através de taxa, conforme proposto no 

presente Plano.  

De acordo com o Código Tributário Nacional:  

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular 

do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição.  
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Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou 

fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser 

calculada em função do capital das empresas. (Redação dada pelo 

Ato Complementar nº 34, de 30.1.1967)  

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 

interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de 

fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 

28.12.1966)  

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder 

de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos 

limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, 

tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem 

abuso ou desvio de poder.  

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 

consideram-se:  

I - utilizados pelo contribuinte:  

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer 

título;  

b) potencialmente, quando, sendo de utilização 

compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade 

administrativa em efetivo funcionamento;  

II - específicos, quando possam ser destacados em 

unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de 

necessidades públicas;  

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, 

separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.   
Os outros serviços relativos à limpeza urbana como a retirada de entulhos em 

geral, resíduos da construção civil, e etc. são considerados serviços esporádicos. De 

acordo com a proposta apresentada neste plano, os pequenos geradores de resíduos são 

aqueles que geram até 100L/dia, portanto a coleta será incluída no sistema limpeza 

urbana.  É preciso que a prefeitura garanta, por meios políticos, as dotações 

orçamentárias que sustentem adequadamente o custeio e os investimentos no sistema.  

O Município de Campina Grande atualmente cobra pelos serviços uma taxa, 

denominada Taxa de limpeza Pública - TLP, vinculada ao IPTU. Pela Meta proposta 

neste plano deverá ser criada uma taxa de manejo de RSU e esta não deverá ser 

vinculada ao IPTU.  

Sugere-se que a referida taxa seja cobrada junto às contas de água ou de energia, 

como já ocorre em outros municípios brasileiros, com o objetivo de aumentar a 

arrecadação, diminuindo a inadimplência do sistema atual.  
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No Estado da Paraíba, não existe nenhuma outra fonte de receita para os 

municípios baseadas em boas práticas de gestão, a exemplo do ICMS Socioambiental, 

ICMS Verde, existentes em outros municípios Brasileiros, que em geral são incentivos 

dos Estados para estimular ações de conservação ambiental, contemplando os 

municípios que desenvolvem melhorias nesse setor com uma maior parcela de repasse 

do ICMS, proporcionalmente ao desempenho de cada um. Assim, este programa é de 

extrema importância pois traz benefícios econômicos para os municípios que 

apresentem uma boa gestão dos SLU. 

Em 2013, para a determinação das receitas também foi aplicada uma correção 

monetária de 6,04% ao ano. A estimativa de receitas feitas para o município 

considerando o cenário atual é apresentada no Quadro 72. 

 
Quadro 72 - Receitas com o Manejo de RSU 

ANO 
Taxa de limpeza 

pública - TLP 
Outras receitas 

Total de receita   com 
o Manejo de RSU 

2013 R$ 2.196.054,46 R$ 0,00 R$ 2.196.054,46 

2014 R$ 2.328.696,15 R$ 0,00 R$ 2.328.696,15 

2015 R$ 2.469.349,40 R$ 0,00 R$ 2.469.349,40 

2016 R$ 2.618.498,10 R$ 0,00 R$ 2.618.498,10 

2017 R$ 2.776.655,39 R$ 0,00 R$ 2.776.655,39 

2018 R$ 2.944.365,37 R$ 0,00 R$ 2.944.365,37 

2019 R$ 3.122.205,04 R$ 0,00 R$ 3.122.205,04 

2020 R$ 3.310.786,22 R$ 0,00 R$ 3.310.786,22 

2021 R$ 3.510.757,71 R$ 0,00 R$ 3.510.757,71 

2022 R$ 3.722.807,48 R$ 0,00 R$ 3.722.807,48 

2023 R$ 3.947.665,05 R$ 0,00 R$ 3.947.665,05 

2024 R$ 4.186.104,02 R$ 0,00 R$ 4.186.104,02 

2025 R$ 4.438.944,70 R$ 0,00 R$ 4.438.944,70 

2026 R$ 4.707.056,96 R$ 0,00 R$ 4.707.056,96 

2027 R$ 4.991.363,20 R$ 0,00 R$ 4.991.363,20 

2028 R$ 5.292.841,54 R$ 0,00 R$ 5.292.841,54 

2029 R$ 5.612.529,17 R$ 0,00 R$ 5.612.529,17 

2030 R$ 5.951.525,93 R$ 0,00 R$ 5.951.525,93 

2031 R$ 6.310.998,10 R$ 0,00 R$ 6.310.998,10 

2032 R$ 6.692.182,38 R$ 0,00 R$ 6.692.182,38 

2033 R$ 7.096.390,20 R$ 0,00 R$ 7.096.390,20 

2034 R$ 7.525.012,16 R$ 0,00 R$ 7.525.012,16 

2035 R$ 7.979.522,90 R$ 0,00 R$ 7.979.522,90 
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Fonte: ECOSAM, 2014. 

  

Analisando-se a Figura 11 observa-se que só existe receita através da taxa de 

limpeza pública. 

 

 
Figura 11 - Receitas 

Fonte: ECOSAM, 2014 

 

Comparando-se a projeção das receitas com os custos operacionais do manejo de 

RSU, na Figura 12 é possível perceber que sempre haverá um déficit, se o cenário 

permanecer como está. 

 

 
Figura 12 – Custo operacional x receitas 

Fonte: ECOSAM, 2014 
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De acordo com a Lei nº 11.445/2.007, Art. 29, a sustentabilidade econômica dos 

serviços de saneamento precisa ser assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços.  

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 

localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente 

para cobrir o custo integral dos serviços.  

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a 

adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:  

I. o nível de renda da população da área atendida;  

II. as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;  

III. o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.   

 

Conforme mostra o SNIS 2011, com relação a Sustentabilidade do Sistema de 

SLU, o custo dos serviços de manejo de resíduos (coleta e disposição final) por 

habitante é de R$ 28,25 no município de Campina Grande. De acordo com IBGE 2010, 

em Campina Grande, a média de moradores residentes em domicílios particulares 

ocupados é de 3,43 habitantes. Portanto admitindo-se 3,43 habitantes por domicílio, a 

taxa de manejo de resíduos a ser cobrada de cada domicílio, é de:  

 

TLP por domicílio = 3,43 X 28,25 = R$ 96,8975/ano ou R$ 8,07 /mês.  

 

Todavia, esse valor pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros 

da cidade, levando em consideração alguns fatores, tais como os sociais (buscando uma 

tarifação socialmente justa) e os operacionais. Para tanto, faz-se necessário um estudo 

detalhado, que deverá ser contratado pela Prefeitura Municipal.  

Com a implantação dos programas como Coleta Seletiva de Resíduos Secos 

(materiais recicláveis) e a Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos (resíduos úmidos), 

Remediação do antigo lixão, programas para a gestão dos RCC, desvincular do IPTU e 

recalcular a taxa de Manejo de RSU este cenário pode ser modificado, para garantir a 

sustentabilidade do sistema como preconiza a Lei nº 11.445/2.007 e seu Decreto 

Regulamentador nº 7.217/2.010.  

Os custos poderão ser reduzidos, pois a quantia de materiais a serem aterrados 

deverá diminuir significativamente e as receitas poderão ser aumentadas, com uma 

maior arrecadação através da taxa desvinculada do IPTU. 

 

17.5 Análise Institucional 
 

Apresenta-se a seguir, um primeiro ensaio sobre os modelos institucionais 

existentes e os possíveis arranjos a serem implementados no município de Campina 

Grande – PB, tendo em vista a Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico, 

referenciados na Lei Nº 11.445/2.007, a qual institui a Política Nacional de Saneamento 

Básico no País, e regulamentada pelo Decreto Nº7.217/2.010.  
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Este estudo somente poderá ser complementado após a elaboração do PMSB – 

Plano Municipal de Saneamento Básico, atualmente em elaboração pela UFCG. 

 

17.6 Análise econômico-financeira 
 

Uma vez determinadas todas as necessidades de investimento necessárias ao 

manejo adequado dos RSU para o município de Campina Grande, os custos 

operacionais destas ações e as possibilidades de auferição de receita dentro do modelo 

vigente, é possível estimar o fluxo de caixa que possibilitam a análise de viabilidade 

desse modelo (Tabela 38). Para tanto, foram considerados os seguintes pressupostos: 

 O horizonte de planejamento é de 20 anos; 

 A TMA é de 5% a.a equivalente à TJLP vigente, segundo recomendação do 
Ministério do Planejamento para projetos de grande vulto; 

 Serão aplicados ao modelo, os métodos do VPL, TIR e TR; 
São entradas do modelo a estimativa da TLP determinada no item 18.4. e os 

recursos do OGU a serem pleiteados pela municipalidade. 
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Tabela 38 - Fluxo de Caixa do Sistema de Manejo dos RSU (R$) 
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

                       

ENTRADAS                       

Prefeitura 
Municipal 

4559213 4834590 5126599 5436246 5764595 6112777 6481988 6873500 7288660 7728895 8195720 8690742 9215662 9772288 1036253
5 

1098843
2 

1165213
3 

1235592
2 

1310222
0 

13893594 14732767 15622626 

OGU 0 4304248 1242595
3 

804248 804248 255562 0 0 0 0 0 171705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       

SUB-TOTAL 4559213 9138838 1755255
2 

6240493 6568843 6368338 6481988 6873500 7288660 7728895 8195720 8862447 9215662 9772288 1036253
5 

1098843
2 

1165213
3 

1235592
2 

1310222
0 

13893594 14732767 15622626 

SAÌDA                       

INVESTIMENTOS                       

1.    
Universalização 
dos serviços de 
limpeza urbana 

0 665747 
 

830558 685756 686583 84419 85263 580125 0 638137 0 350975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.    Melhoria 
institucional 

0 413000 0 0 75800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.    Recuperação 
de áreas 
degradadas 

450000 103500 7326000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.    Gestão dos 
resíduos da 
construção civil 

0 88500 1162000 6000 
 
 

6000 0 0 0 0 0 0 158000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.    Programa de 
coleta seletiva 

150000 438000 168000 168000 1116500 317000 132000 257000 132000 317000 132000 257000 132000 192000 132000 132000 132000 192000 132000 132000 132000 192000 

6.    Educação 
ambiental 

60000 158000 80000 80000 80000 158000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 158000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 

7.    Instalações 
operacionais 

0 1482248 1053953 882248 804248 255562 150000 0 0 0 0 171705 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.    
Sustentabilidade 
financeira do 
sistema SLU 

0 290500 98500 50000 50000 0 85500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54500 

9.    Legislação e 
normas sobre a 
gestão dos RSU 

34500 190400 0 0 0 0 75800 0 0 0 0 75800 0 0 0 0 75800 0 0 0 0 75800 

10. Sistema de 
disposição final 
dos RSU 

0 4165500 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUB-TOTAL 694500 7995395 1421901
1 

1932004 2879131 874981 668563 977125 272000 1095137 272000 1153480 350000 350000 212000 212000 287800 272000 212000 212000 212000 402300 
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CUSTOS                       

Coleta e 
transporte de 
RSU domiciliares 
e comerciais 

8233305 8730596 9257924 9817103 1041005
6 

1103882
4 

1170556
8 

1241258
5 

1316230
5 

1395730
8 

1480033
0 

1569426
9 

1664220
3 

1764739
2 

1871329
5 

1984357
8 

2104213
0 

2231307
5 

2366078
4 

25089896 26605325 28212287 

Disposição final 
no aterro de 
Puxinanã 

4844884 5137515 5447821 5776870 6125793 6495791 6888136 7304180 7745352 8213172 8709247 9235286 9793097 1038460
0 

1101183
0 

1167694
4 

1238223
2 

1313011
8 

1392317
8 

14764138 15655891 16601507 

Máquinas e 
Equipamentos 

7708860 8174475 8668213 9191773 9746956 1033567
3 

1095994
7 

1162192
8 

1232389
2 

1306825
6 

1385757
8 

1469457
6 

1558212
8 

1652328
9 

1752129
6 

1857958
2 

1970178
9 

2089177
7 

2215364
0 

23491720 24910620 26415221 

Total Serviços 
terceirizados 
Manejo de RSU 

1307818
9 

1386811
2 

1470574
6 

1559397
3 

1653584
9 

1753461
4 

1859370
5 

1971676
5 

2090765
7 

2217048
0 

2350957
7 

2492955
5 

2643530
0 

2803199
2 

2972512
5 

3152052
2 

3342436
2 

3544319
3 

3758396
2 

39854033 42261217 44813794 

SUB-TOTAL 3386523
8 

3591069
9 

3807970
5 

4037971
9 

4281865
4 

4540490
1 

4814735
7 

5105545
7 

5413920
7 

5740921
5 

6087673
1 

6455368
6 

6845272
9 

7258727
3 

7697154
5 

8162062
6 

8655051
2 

9177816
3 

9732156
4 

10319978
6 

10943305
3 

11604281
0 

                       

TOTAL -
3000052

5 

-
3476725

6 

-
3474616

4 

-
3607122

9 

-
3912894

2 

-
3991154

3 

-
4233393

2 

-
4515908

2 

-
4712254

7 

-
5077545

7 

-
5295301

1 

-
5684471

9 

-
5958706

6 

-
6316498

5 

-
6682101

0 

-
7084419

4 

-
7518617

9 

-
7969424

1 

-
8443134

4 

-89518193 -94912287 -
10082248

4 
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Pelo fluxo de caixa apresentado, percebe-se que não houve dentro do horizonte 

de planejamento considerado, nenhum ano cujo fluxo líquido tenha resultado positivo, 

implicando em um VPL negativo de R$ 694.754.045,17 demonstrando a inviabilidade 

de gerir adequadamente um sistema com os recursos considerados, tornando 

desnecessária a estimativa da TIR. Tal inviabilidade se deve aos elevados custos 

operacionais, que importam em valores cerca de 100% superiores às receitas auferidas. 

Analisando apenas o pagamento do investimento a partir das entradas anuais, 

sem considerar os custos envolvidos nas operações, haveria um retorno de investimento 

em 3,5 anos. 

Para verificar a sensibilidade do modelo e identificar as mudanças necessárias 

nos sistemas de arrecadação, foram elaborados novos fluxos de caixa, sobre os quais 

estimou-se a sensibilidade do modelo às seguintes variações de receita: 

a) Inclusão da TLP equivalente à R$8,07/mês.domicilio, conforme determinado 

em 1.4.1 admitindo inicialmente que, segundo dados do IBGE (2010) 

existiam 111.814 domicílios, uma quantidade 23,4% superior ao ano 2000; 

b) Um incremento de 20%, 40% e 60% sobre as entradas totais, incluindo “a”. 

 

No Quadro 73 são apresentados os valores das análises realizadas. Percebe-se 

que é necessário um maior volume de arrecadação de recursos, visto que em nenhuma 

das simulações o sistema se mostrou autossuficiente. 

 
Quadro 73 - Análise de sensibilidade 

 Valor (R$) 

VPL (Padrão) -R$                 694.754.045,17  

VPL (com taxa) -R$                 538.672.925,92  

VPL (+20%) -R$                 482.983.635,77  

VPL (+40%) -R$                 427.294.345,62  

VPL (+60%) -R$                 371.605.055,47  

 

Este quadro que se apresenta, deve-se ao município assumir a maior parte das 

despesas com Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Deste modo deve-se 

buscar fortalecer interligações, após a conclusão e a aprovação do PMSB e do PMGIRS, 

concentrando-se na busca e geração de recursos financeiros para custear a execução dos 

serviços para a sua universalização visto que o modelo econômico-financeiro vigente no 

país tem sido incapaz de garantir a viabilidade econômico-financeira dos serviços por 

apoiar-se primordialmente nos seguintes elementos:  

Recursos 1 – Dotações orçamentárias municipais;  

Recursos 2 – Cobrança de taxas/tarifas em busca da sustentabilidade da 

prestação dos serviços programados;  

Recursos 3 – Recursos para investimento em obras, equipamentos, serviços, 

provenientes de fontes estaduais (FECAM), federais (Caixa, Econômica Federal, 

BNDES, PAC, FUNASA, MCIDADES, e MMA) e internacionais (BID, BIRD e 

bancos de fomento). 

Isto demonstra a necessidade mais que urgente do poder público desenvolver 

estudos para a implantação de uma taxa de manejo de RSU, mediante metodologia 
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própria e específica que cubra os custos com os serviços de limpeza urbana e manejo de 

RSU, conforme determina a Lei 11.445/2007 e a Lei 12.305/2010 e seus decretos 

regulamentadores, embasados pelo atual Código tributário Nacional e pela legislação 

local 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
DESCRIÇÃO DAS FORMAS E DOS LIMITES DA PARTICIPAÇÃO 

DO PODER PÚBLICO LOCAL NA COLETA SELETIVA E NA 

LOGÍSTICA REVERSA, RESPEITANDO O DISPOSTO NO ART. 33, 

E DE OUTRAS AÇÕES RELATIVAS À RESPONSABILIDADE 

COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 
 

 

 

 

ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO XV DA LEI Nº. 12.305/2010 
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18 Participação do poder público na coleta seletiva e logística reversa 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso XV da Lei Federal n° 12.305/2010. 

 

18.1 Logística reversa 
 

De acordo com o art. 33 da Lei n° 12.305/2010, são obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa mediante 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, cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso. 

 Pilhas e baterias. 

 Pneus. 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. 

Nesse sentido, se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos encarregar-se dessas atividades que são responsabilidade dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, seja por acordo setorial ou 

termo de compromisso firmado com o setor empresarial, deverá ser devidamente 

remunerado por isso na forma previamente acordada entre as partes. 

Ainda de acordo com o § 3° do art. 33 sem prejuízo de exigências específicas 

fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder 

público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes dos produtos referidos acima tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu 

encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas:  

I. implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II. disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III. atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Nesse sistema, cabe aos consumidores efetuar a devolução dos produtos e 

embalagens objetos da logística reversa após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, 

que por sua vez deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos 

produtos e embalagens reunidos ou devolvidos. Por fim, cabe aos fabricantes e 

importadores dar a destinação ambientalmente adequada aos produtos e embalagens, 

sendo o rejeito desse processo encaminhado a disposição final ambientalmente 

adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente e pelo PMGIRS. 
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18.2 Responsabilidade compartilhada e coleta seletiva 
 

No que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, conforme art. 36 da Lei, e priorizando a organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores(as) de 

materiais reutilizáveis e recicláveis: 

 Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; 

 Estabelecer sistema de coleta seletiva; 

 Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 

ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 

serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na 

forma do § 7° do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

 Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 

com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 

produzido; 

 Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 

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

 

18.3 Acordos setoriais 
 

De acordo com o art. 19 do Decreto n° 7.404/2010 os acordos setoriais são 

definidos como atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Ainda de acordo com o referido decreto, o procedimento para implantação da 

logística reversa por meio de acordo setorial poderá ser iniciado pelo Poder Público ou 

pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e 

embalagens referidos nos incisos II, III, V e VI do art. 33 da Lei n° 12.305/2010. 

O Poder Público pode iniciar este procedimento por meio de editais de 

chamamento publicados pelo Ministério do Meio Ambiente, que poderão indicar: 

I. os produtos e embalagens que serão objeto da logística reversa, bem como as 

etapas do ciclo de vida dos produtos e embalagens que estarão inseridas na 

referida logística; 

II. o chamamento dos interessados, conforme as especificidades dos produtos e 

embalagens referidos no inciso I; 

III. o prazo para que o setor empresarial apresente proposta de acordo setorial, 

observados os requisitos mínimos estabelecidos neste Decreto e no edital; 

IV. as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da 

implantação da logística reversa; 

V. a abrangência territorial do acordo setorial; e 
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VI. outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de acordo setorial, 

conforme as especificidades dos produtos ou embalagens objeto da logística 

reversa. 

§ 1
o
 A publicação do edital de chamamento será precedida 

da aprovação, pelo Comitê Orientador, da avaliação da 

viabilidade técnica e econômica da implantação da 

logística reversa, promovida pelo grupo técnico previsto 

no § 3
o
 do art. 33. 

 

§ 2
o
 As diretrizes metodológicas para avaliação dos 

impactos sociais e econômicos da implantação da logística 

reversa referidas no inciso IV do caput serão estabelecidas 

pelo Comitê Orientador. 

 

Já os acordos setoriais iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores 

ou comerciantes serão precedidos da apresentação de proposta formal pelos interessados 

ao Ministério de Meio Ambiente, contendo os seguintes requisitos mínimos: 

I. indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial; 

II. descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se 

insere, observado o disposto no inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.305, de 2010; 

III. descrição da forma de operacionalização da logística reversa; 

IV. possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução 

das ações propostas no sistema a ser implantado; 

V. participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se 

encarregarem de alguma etapa da logística a ser implantada; 

VI. definição das formas de participação do consumidor; 

VII. mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes 

para evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos 

produtos e embalagens; 

VIII. metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser 

implantado; 

IX. cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de 

evolução até o cumprimento da meta final estabelecida; 

X. informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos 

resíduos gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio; 

XI. identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os 

cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e 

impactos à saúde humana e ao meio ambiente; 

XII. avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 

reversa; 

XIII. descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

participantes do sistema de logística reversa no processo de recolhimento, 

armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à 

reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo 

o fluxo reverso de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística 
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reversa e a destinação dos resíduos gerados, das embalagens usadas ou pós-

consumo e, quando for o caso, das sobras do produto, devendo incluir: 

a) recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, 

inclusive pelos consumidores e recicladores; 

b) formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e 

respectivas responsabilidades; 

c) ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de 

responsabilidades pelos pontos de coleta; 

d) operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades 

participantes, identificando as responsabilidades; e 

e) procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem 

e de tratamento, inclusive triagem, dos resíduos, bem como pela 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e 

XIV. cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das 

obrigações previstas no acordo. 

 

Parágrafo único. As metas referidas no inciso VIII do caput poderão ser fixadas 

com base em critérios quantitativos, qualitativos ou regionais. 

Segundo o § 3° do art. 20 do decreto 7.404/2010, poderão participar da 

elaboração dos acordos setoriais representantes do Poder Público, dos fabricantes, 

importadores, comerciantes e distribuidores dos produtos e embalagens referidos no art. 

33 da Lei nº 12.305/2010, das cooperativas ou outras formas de associações de 

catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, das indústrias e entidades dedicadas à 

reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos, bem como das entidades 

de representação dos consumidores, entre outros. 

 

18.4 Descrição dos programas de coleta seletiva e de logística reversa 
 

18.4.1 Logística Reversa 

 

18.4.1.1 Programas de Logística Reversa  

  

Conforme definido na PNRS a responsabilidade pela estruturação e 

implementação dos sistemas de logística reversa de alguns resíduos está a cargo dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, ou seja, devem ter uma 

responsabilidade compartilhada. Aos consumidores caberá a responsabilidade de 

acondicionar adequadamente e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução.  

 No planejamento das ações deste Plano, deverão ser determinadas, 

primeiramente para os seis resíduos: produtos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes, pneus, agrotóxicos e embalagens, óleos lubrificantes e 

embalagens, com logística reversa já estabelecida, as diretrizes e estratégias, as metas e 

as ações, para cada um deles, tendo como referência os acordos setoriais estabelecidos 

ou em processo de discussão no âmbito federal. 

As redes de estabelecimentos que comercializam produtos da logística reversa 

deverão reservar áreas para concentração desses resíduos e definir os fluxos de retorno 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art33
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aos respectivos sistemas produtivos, em concordância com os procedimentos definidos 

nos acordos setoriais. Os responsáveis por estes resíduos deverão informar 

continuamente a SESUMA, a COMDEMA, núcleo de apoio ao PMGIRS e outras 

autoridades (Conselhos de Saúde, Educação), as ações de logística reversa a seu cargo, 

de modo a permitir o cadastramento das instalações locais, urbanas ou rurais, inseridas 

nos sistemas de logística reversa adotados. 

Complementarmente, os planos de logística reversa, deverão contemplar as 

ações públicas de divulgação sobre as obrigações do consumidor quanto à segregação e 

destinação adequada dos resíduos e as penalidades previstas.  

Objetivando a melhoria da gestão destes resíduos e considerando a atual 

incidência de geração de alguns tipos de resíduos característicos do município, a 

SESUMA desenvolverá projetos específicos, tais como:  

  

 Resíduos volumosos, objetivando dar destino ambientalmente correto aos 

resíduos constituídos predominantemente de resíduos vegetais - madeira 

recebidos nos Ecopontos; 

 Resíduos de eletrodomésticos em desuso, denominados “linha branca”, 

objetivando dar o destino ambientalmente correto a estes tipos de resíduos 

recebidos nos Ecopontos.   

  

Considerando que a PNRS prevê a remuneração do serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, quando o município exercer alguma atividade do 

sistema de logística reversa, como, por exemplo, a captação e concentração de resíduos, 

A SESUMA poderá, através de elaboração de acordo, parceria público privada – PPP, 

termo de compromisso ou, quando for o caso, contrato com o setor empresarial, fixar 

preço público pelos serviços prestados, a exemplo, da utilização consorciada da rede dos 

Ecopontos, dos PEV‟s ou de outras instalações específicas a serem instaladas no 

futuro(médio e longo prazo).  

 

18.4.1.2 Projeto Óleo Ecológico, Veja com bons olhos  

  

Em fase de planejamento no município de Campina Grande está o Projeto 

Óleo Ecológico, veja com bons olhos, sobre a utilização de óleo comestíveis.  

 A proposta tem por finalidade:  

  

 Planejar e Implantar este projeto por meio de seus atores, para sensibilização, 

coleta e reciclagem de resíduo de óleo comestível em todo o município, como 

forma de logística reversa, em conformidade com o Decreto Federal nº 

7.404/2010; 

 Permitir o envolvimento das secretarias municipais de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, Educação, Saúde, Assistência Social, Transportes, demais órgãos e 

colaboradores; 

 Instalar Ecopontos para recepção dos resíduos em locais e órgão públicos e 

privados, firmando educação ambiental ampla; campanha municipal junto à 

população; atividades em parceria com as SAB‟s e UCES; trabalhos de 
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sensibilização da população quanto ao correto descarte do resíduo e sua 

reciclagem. 

  

O objetivo principal deste projeto é primordialmente ambiental, na medida em 

que auxilia a proteção aos recursos hídricos (das águas e mananciais), solo, fauna, flora, 

matas ciliares, bem como a redução das emissões de gases de efeito estufa com a 

utilização do biodiesel. 

Cunho social: por propiciar a inclusão de cidadãos carentes no mercado de 

trabalho (catadores(as) e a consequente geração de renda; e ainda econômica, tendo em 

vista: o estímulo à geração de renda em todos os elos da rede de reciclagem: 

catadores(as)/ ecopontos/ beneficiadores/ recicladores; a redução de custos de 

manutenção de tubulações entupidas (públicas e privadas); a inclusão de diferentes 

ramos de negócios na rede de reciclagem: biodiesel (70% do resíduo reciclado), ração 

animal, tintas e vernizes, sabão, desmoldantes, glicerina; e a transformação do resíduo 

em matéria prima para fabricação de diversos produtos.  

 

18.4.1.3 Projeto Rodando Limpo  

  

A SESUMA, quanto ao descarte de pneus inservíveis com objetivo de se evitar o 

descarte irregular, se utiliza de logística reversa dos pneumáticos usados, para 

desenvolver ações conjuntas e integradas para efetivar a recepção do material em pontos 

pré-estabelecidos, no caso em seus Ecopontos.  

Serão realizados acordos e convênios com as empresas responsáveis pelo retorno 

destes produtos ao ciclo produtivo, e poderão ser encaminhados a central de 

reaproveitamento e reciclagem instalada em João Pessoa, com custos apropriados ao 

ator que tenha a responsabilidade conforme a PNRS. 

Estes pneus inservíveis podem ser utilizados em pavimentação de vias, mediante 

convênios e acordos com empresas do setor para utilização da tecnologia amplamente 

conhecida como “asfalto borracha”.  

 

18.4.1.4  Projeto Resíduos Volumosos  

  

Conforme apresentado em itens anteriores, o Município de Campina Grande está 

em fase de planejamento e implantação, dentro de seu sistema de limpeza urbana, a 

atividade de coleta de resíduos volumosos, de forma programada e sistêmica.   

 O objetivo do Projeto Resíduos Volumosos será o de promover maior 

reaproveitamento dos objetos coletados sendo, para tanto, promovida duas categorias de 

materiais: os eletrodomésticos da "linha branca" e os restos de móveis e madeiramento 

não utilizável de obras. Para essas duas categorias de volumosos serão criadas centrais 

de triagem específicas e estabelecidos convênios com cooperativas para operá-las, com 

o fim de viabilizar o Projeto, adotando-se, para tanto, as providências necessárias para 

capacitação dos cooperados e aparelhamento das unidades cooperadas.   
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18.4.1.5 Resíduos de Medicamentos  

 

No município de Campina Grande os serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de medicamentos vencidos e ou devolvidos nas farmácias e drogarias, 

enquanto RSS, são prestados pela empresa terceirizada e pela SESUMA. Será 

estabelecido pela SESUMA um grupo de trabalho formado pelos principais atores 

envolvidos, a criação de um projeto para aplicação da logística reversa no descarte dos 

RSS do Grupo B, especificamente os medicamentos vencidos ou inservíveis de 

estabelecimentos geradores - farmácias e drogarias – e de medicamentos vencidos ou 

não devolvidos pela população, conforme determina a Legislação.  

 O descarte de medicamentos dos geradores de RSS, ocorre geralmente nos 

resíduos domésticos de forma misturada. A SESUMA deve em 2015 iniciar um 

cadastramento das unidades geradoras e estabelecer regras para coleta destes resíduos 

de acordo a Portaria 344/98 da ANVISA.  

A coleta desse grupo de resíduo consiste na sua remoção do abrigo próprio: 

armazenamento externo até a unidade de tratamento e posteriormente depositados em 

aterros sanitários, utilizando técnicas que garantam a preservação das condições de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, 

sempre obedecendo às orientações dos órgãos de limpeza urbana.  

  

18.4.2 Programa de coleta seletiva municipal – PCSM para Campina Grande – PB 

 

18.4.2.1 Contextualização e histórico da coleta seletiva no Brasil 

 

Segundo a Pesquisa, FADE-BNDES, a gestão de resíduos sólidos urbanos de 

uma cidade deve ter como um dos seus objetivos reduzir a geração dos mesmos e a 

quantidade de materiais a serem tratados e destinados para o sistema de disposição final. 

Isso é conseguido reduzindo-se a geração de resíduos e promovendo-se o 

reaproveitamento de materiais, através da reutilização e da reciclagem (MOTA, 2000). 

E o seu gerenciamento deve ser feito observando as prioridades no conceito dos 3 R‟s, 

significa que antes do destino final, devem ser adotadas medidas, pela população e pelo 

poder público, para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos.  

Dentre as alternativas para tratamento ou redução dos resíduos sólidos urbanos, 

a reciclagem é aquela que mais chama atenção e interesse da população, principalmente 

por seu intenso apelo ambiental e social. Um aspecto relevante a ser considerado é que 

programas de reciclagem estimulam o desenvolvimento de uma maior consciência 

ambiental e dos princípios de cidadania por parte da população.  

Os materiais recicláveis por sua vez devem ser incorporados novamente no ciclo 

de produção de matérias-primas e/ou novos produtos para aumentar a vida útil dos 

aterros e minimizar gastos de energia, custos e matéria-prima. Assim, apenas os 

resíduos não recicláveis e não perigosos, ou seja, os rejeitos seriam destinados à 

disposição em aterros sanitários. 

Nesse contexto, a coleta de material reciclável a partir do RSU é importante para 

permitir a reincorporação dos resíduos recicláveis no setor produtivo. 
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Os benefícios ambientais da redução e do reaproveitamento de resíduos são 

bastante vastos, abrangendo os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Os principais 

benefícios identificados com a reciclagem dos materiais recicláveis são: 

 A economia de matérias primas não renováveis; 

 Geração de emprego e/ou renda; 

 A economia de energia nos processos produtivos; 

 O aumento da vida útil dos aterros sanitários.  
Os objetivos da reciclagem têm como base os princípios dos 3 R‟s, difundidos 

como o caminho apontado para a solução dos problemas relacionados com o lixo – 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar. No mundo inteiro a ordem é reduzir a geração de lixo e 

fatores associados a estes princípios devem ser considerados, como o ideal da prevenção 

e não geração de resíduos, somados a adoção de padrões de consumo sustentável, 

visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício (BRASIL, 2005). No Brasil, 

esta questão foi mais difundida com a Agenda 21, assim como no 5º Programa Europeu 

para o Ambiente e Desenvolvimento de 1993. Nesse documento, foi estabelecida a 

política dos “3 Rs” que consiste num conjunto de medidas de ação (LIMA, 2008).  

 Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam 
menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade;  

 Reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens ou dar novo uso as 

mesmas; 

 Reciclar envolve a transformação dos materiais, por exemplo, fabricar um 
produto a partir de um material usado. Para melhor encaminhar o material pós-

consumo para reciclagem, é importante fazer a separação no lugar de origem – a 

casa, o escritório, a fábrica, o hospital, a escola, etc. A separação também é 

necessária para o descarte adequado de resíduos perigosos. 

No Brasil, os índices de coleta seletiva são baixos e o sistema de coleta do RSU 

muitas vezes incipiente para atender toda a região metropolitana dos grandes centros. 

Nem por isso os índices de reciclagem de alumínio e do polietileno tereftalato (PET), 

por exemplo, são baixos. Na realidade, os índices de reciclagem desses materiais são 

próximos àqueles obtidos pelos países desenvolvidos. 

 

Segundo dados do CEMPRE (2010), a coleta seletiva da cidade de São Paulo, 

em 2010, custava o equivalente R$ 691.200/mês (JACOBI e BESEN, 2011). Esse valor 

corresponde a cerca de 1% do total investido pela administração municipal na coleta, 

transporte e aterramento do RSU (SNIS, 2010). Logo, o custo da coleta seletiva no 

Brasil é relativamente baixo e ainda tem-se o retorno social, ambiental e empresarial da 

reincorporação de materiais no setor produtivo. Segundo dados de São Paulo, estimam-

se que cerca de R$ 749 milhões anuais são perdidos com o aterramento de mais de um 

milhão de toneladas de papel, papelão, plástico, aço, vidro e alumínio (IPEA, 2010). 

Se a co-responsabilidade do setor produtivo na logística reversa de seus resíduos 

for efetivada em taxas e projetos revertidos para a coleta seletiva, nos casos aplicáveis, 

recursos do setor público e do setor privado poderão ser revertidos em educação, 

capacitação profissional e em infraestrutura física capaz de atender no médio prazo essa 

demanda. 
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Além disso, a PNRS (Lei 12.305/2010) também busca atribuir viés social à 

reciclagem com a participação dos catadores(as) de materiais reutilizáveis e recicláveis 

e prevê, dentre outras medidas, a prioridade nas aquisições e contratações feitas pelo 

governo às empresas que promoverem a integração dos catadores(as). A implantação de 

coleta seletiva com a participação dos catadores(as) está prevista como prioridade para a 

implantação dos planos de resíduos sólidos municipais e estaduais que, consoante a 

PNRS, devem apresentar diagnóstico da situação do lixo e das metas para redução e 

reciclagem, além de dar um fim aos lixões. 

De acordo com o Estadão (2012), o número de cidades brasileiras com coleta 

seletiva de lixo mais que dobrou de 2000 a 2008, mas ainda assim apenas 1.087 

municípios, ou 19,5% do total, têm alguma forma de separação para reciclagem. 

Segundo a pesquisa Índices de Desenvolvimento Sustentável (IDS 2012), divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000, apenas 8,2% das 

cidades tinham coleta seletiva. 

Ainda segundo o Estadão (2012), ao mesmo tempo, o Brasil é campeão em 

reciclagem de alumínio, com 98,2% de reaproveitamento de latinhas, em 2009. "No 

Brasil, os altos níveis de reciclagem nem sempre estão associados à educação e à 

conscientização ambiental. Muitas vezes o alto valor das matérias-primas e a presença 

de uma massa de trabalhadores sem qualificação e poucas opções de emprego são 

fatores que explicam", diz o IBGE no documento da IDS 2012. 

Mesmo o Paraná, Estado com a maior cobertura de coleta seletiva, tem 52,1% 

das cidades nessa situação. A disparidade regional é enorme: no Piauí, duas cidades 

(0,9% do total) têm coleta seletiva. (ESTADÃO, 2012) 

O Estadão (2012) ainda relata que os municípios com coleta seletiva estão 

mesmo concentrados nas regiões Sudeste e Sul, onde 25,9% e 41,3% das cidades, 

respectivamente, fazem separação de lixo. São piores os dados para o Norte (5,1% das 

cidades), Nordeste (6%) e Centro-Oeste (7,1%). 

O atual cenário da coleta seletiva, no Brasil, mostra que a maior parte dos 

municípios brasileiros ainda não resolveu satisfatoriamente o problema do 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e que os modelos tradicionais de gestão 

apresentam uma série de problemas e que principalmente não trazem soluções.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz um marco importante e 

fundamental para a mudança deste cenário. No entanto, os municípios onde realmente 

acontecem as políticas públicas, quanto a sua implementação, para atendimento dos 

dispositivos legais vigentes, ainda temos que percorrer um longo caminho, mediante o 

uso de planejamento da gestão, capacitação dos atores, mobilização social contínua e 

implantação de tecnologias adequadas e compatíveis com a realidade financeira do 

município.  

As propostas alternativas têm sido timidamente implementadas e frequentemente 

interrompidas a cada mudança de gestão, o que tem tornado difícil um avanço 

qualitativo da gestão no Brasil, principalmente na região Nordeste. As administrações 

municipais têm dificuldades técnicas e gerenciais para a realização da coleta, tratamento 

e destinação final e para a cobrança adequada dos munícipes pelos serviços prestados, 

para financiar os altos custos da coleta terceirizada e para minimizar os impactos 

ambientais de seu tratamento. Estas mesmas dificuldades também acontecem nos 



 
 

 

281 

programas de coleta seletiva do Brasil, que não tem o planejamento como fator 

determinante. 

Para o Governo Federal em suas Políticas setoriais, o entendimento do contexto 

socioeconômico e ambiental, no qual os programas municipais de coleta seletiva de 

materiais recicláveis, em parceria com catadores(as) organizados ou não, estão 

inseridos, passa necessariamente por três referenciais teóricos a saber:  

 a gestão compartilhada dos resíduos sólidos urbanos, como política pública no 
âmbito da política ambiental; 

 o conceito da economia solidária enquanto alternativa de organização de 

populações de baixa renda; 

 e a inserção institucional destes programas no contexto da prestação de serviços 
públicos.  

O tema dos resíduos sólidos abre possibilidades de formulação de políticas 

públicas que reduzam os impactos sobre o meio ambiente e a saúde e promovam 

inclusão social e geração de renda. Diversas experiências bem-sucedidas de gestão, a 

partir de práticas alternativas, mostram que é possível engajar a população em ações 

pautadas pela co-responsabilização e compromisso com a defesa do meio ambiente e da 

saúde pública. 

A gestão dos resíduos sólidos no Brasil é uma atribuição dos municípios e 

insere-se na categoria de Serviço Público, que é aquele instituído, mantido e executado 

pelo Estado, com o objetivo de atender aos seus próprios interesses e de satisfazer as 

necessidades coletivas (ABLP, 2004). A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 

30, I, II e V, estabelece que é competência do município legislar sobre assuntos de 

interesse local, suplementar as legislações federal e estadual, quando necessário, e 

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

públicos de interesse local.  

Os papéis assumidos pelo Estado, que antes eram de regulação, promoção e 

operação do sistema de resíduos sólidos, passam a se concentrar principalmente na 

regulação e promoção, possibilitando a incorporação de setores não estatais nestas 

atividades. Esta mudança de papel abre portas para atuação conjunta de diversos setores 

e atores, cujos laços podem ser políticos, comerciais ou operacionais e que podem ser 

consubstanciadas em parcerias (AGUIAR, 1999).  

A iniciativa privada tem sido contratada pelas prefeituras municipais para operar 

sistemas de coleta de resíduos sólidos. Esse movimento tem se estendido, também, à 

operação de aterros sanitários, usinas de triagem e demais equipamentos/ unidades 

pertencentes ao sistema de resíduos sólidos urbanos. (AGUIAR, 1999). 

 As parcerias com os catadores(as) organizados podem consistir em uma forma 

eficiente de redução de custos dos programas, pois o poder público pode disponibilizar 

áreas, recursos financeiros, equipamentos, materiais diversos e não precisa contratar a 

mão de obra para a implementação de programas de coleta seletiva.  

A coleta seletiva é uma das atividades inseridas no conceito da gestão integrada 

e compartilhada dos resíduos sólidos urbanos (LIMA, 2005). No entanto, tal conceito 

depende de uma construção e de uma visão muito mais ampla da problemática dos 

resíduos sólidos.  
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Segundo LIMA (2003), o conceito de gestão de resíduos sólidos abrange 

atividades referentes à tomada de decisões estratégicas com relação oas aspectos 

institucionais, administrativos, operacionais, financeiros e ambientais, enfim à 

organização do setor para esse fim, envolvendo políticas, instrumentos e meios. Dessa 

maneira, entende-se por Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos como um “conjunto de 

referências político-estratégicas, institucionais, legais, financeiras e ambientais capaz de 

orientar a organização do setor” 

Uma vez definido um modelo básico de gestão de resíduos sólidos, 

contemplando diretrizes, arranjos institucionais, instrumentos legais, mecanismos de 

sustentabilidade, entre outras questões, deve-se criar uma estrutura para o 

gerenciamento dos resíduos, de acordo com o modelo de gestão. Dessa forma, o 

gerenciamento de resíduos exige o emprego das melhores técnicas na busca do 

enfrentamento da questão. A solução do problema dos resíduos pode envlver uma 

complexa relação interdisciplinar, abrangendo os aspectos políticos e geográficos, o 

planejamento local e regional, elemento  de sociologia e demografia, entre outros. 

Gerenciar os resíduos de forma integrada é articular ações normativas, 

orperacionais, financeiras e deplanejamento que uma administração municipal, 

desenvolve, apoiada em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, 

tratar e dispor o lixo de uma cidade, ou seja: é acompanhar de forma criteriosa todo o 

ciclo dos resíduos, da geração à disposição final („do berço ao túmulo”), empregando as 

técnicas e tecnologias mais compatíveis com a realidade local. 

De maneira mais atual, a Lei 12.305/2010 define gestão integrada de resíduos 

sólidos como o 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. Enquanto 

que o gerenciamento de resíduos sólidos corresponde ao 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.  

Para o entendimento do conceito de gestão compartilhada dos resíduos sólidos é 

preciso retroceder à Constituição de 1988 que representou o momento em que os novos 

arranjos participativos foram reforçados, abrindo espaço para o desenvolvimento de 

práticas democráticas e participativas. Para Jacobi (1999), a vitória de partidos 

progressistas em cidades brasileiras, em 1988, possibilitou uma efetiva participação 

social no processo de tomada de decisão de políticas públicas municipais. Segundo 

Farah (1999), os governos locais contribuíram para a formatação de novos arranjos 

institucionais e de novos processos de gestão. O empoderamento da sociedade civil no 

Brasil, após a Constituição de 1988, e seu apoio a grupos de catadores(as) foram 

essenciais nesse processo de interlocução. 

O gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas urbanas se baseou, 

historicamente, na sua coleta e afastamento, que eram planejados e implementados 

baseando-se em escolhas meramente logísticas, tais como o aumento da frota de 

caminhões, a ampliação do número dos funcionários e a melhoria dos sistemas de 

destinação final (PHILLIPI e AGUIAR, 2005). Paralelamente, a coleta informal de 

materiais, como o papel, metal, vidro e plástico era realizada de forma marginalizada 
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pelos catadores(as) nas ruas, garantindo matéria-prima para a indústria de reciclagem e 

seus crescentes volumes de produção (CALDERONI, 1998). Atuando paralelamente 

aos serviços municipais, milhares de trabalhadores informais desviam entre 10 e 20% 

dos resíduos urbanos e são responsáveis por cerca de 90% do material que alimenta a 

indústria de reciclagem no Brasil. 

No âmbito das políticas ambientais, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, e a consolidação dos compromissos 

assumidos na Agenda 21 incorporaram novas prioridades à gestão de resíduos sólidos 

no Brasil. Os três Rs, reduzir a produção de resíduos na fonte geradora, reutilizar 

visando o aumento da vida útil dos produtos, reciclar e, principalmente, rever aspectos 

voltados à modificação dos padrões de produção e o Consumo Sustentável, foram 

incorporados à cultura dos resíduos sólidos e integraram a agenda dos movimentos 

sociais e do setor público (AGENDA 21, 1997; DEMAJOROVIC et al; 2004;). As 

possíveis mudanças na esfera de uma política para os resíduos sólidos devem ser 

pensadas a partir de uma visão de minimização do impacto ambiental. Ferreira (2003:16 

e 17) sustenta que as iniciativas mais inovadoras na área ambiental aparecem mais 

frequentemente junto ao poder local, cujas políticas se apresentam como mais realistas 

com o quadro de exclusão social que caracteriza várias cidades brasileiras. Ela ressalta, 

porém, que a literatura acerca do debate em torno do Estado e do problema ambiental 

demonstra, também, a importância da atuação de vários atores sociais no processo de 

formulação e implementação dessas políticas, embora apenas a participação desses 

atores diversificados não garanta, por si, que as questões colocadas em discussão serão 

solucionadas, dada a complexidade de muitos temas (FERREIRA, 2003:18). A 

multiplicidade de interesses e discursos envolvidos e as disputas entre eles, na 

formulação e implementação de iniciativas do poder público, devem ser, portanto, 

levadas em conta na avaliação das políticas de qualquer natureza, inclusive ambiental e 

de saúde pública.  

A partir da década de 1990, surgiram as primeiras iniciativas de formação de 

cooperativas/associações de catadores(as) e os primeiros programas de gestão integrada 

e compartilhada, nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Santos. Em 

suas propostas, contemplavam-se investimentos em novas tecnologias de disposição 

final, ações voltadas à mobilização social, à valorização do trabalho dos funcionários de 

limpeza pública e ao desenvolvimento de parcerias com os grupos de catadores(as). 

Desencadeou-se um processo de empoderamento de alguns grupos de catadores(as). 

Associações, como a Cooperativa dos Catadores(as) de Papel e Papelão (Coopamare), 

no município de São Paulo, e a Associação dos Catadores(as) de Papel, Papelão e 

Material Reaproveitável (Asmare), no município de Belo Horizonte, receberam apoio de 

movimentos sociais, instituições da sociedade civil e da Igreja e se transformaram em 

atores sociais estratégicos no processo de interlocução com os governos municipais 

(JACOBI e TEIXEIRA, 1996; MARTINS; 2004).  

O caso do município de Santos, também, é emblemático. Ao encontrar a área de 

disposição final do lixo saturada, a administração municipal em exercício, a partir de 

1989, decidiu implantar a coleta seletiva de lixo inorgânico. Uma equipe foi constituída, 

em 1990, para implantar o projeto experimental Lixo Limpo, em dois bairros da cidade. 

Posteriormente, foi ampliado, tornando-se um programa municipal e envolvendo grande 

parte da cidade. Por meio do Programa Lixo Limpo, foi possível estabelecer um 
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convênio entre a Associação dos carrinheiros e a Prodesan, empresa responsável pela 

coleta de resíduos no município. Esse apoio aos catadores(as) de papel do município, 

conhecidos como carrinheiros, se deu de diversas maneiras: pagando-lhes um salário 

mínimo mensal; indicando pontos de concentração de material e estabelecendo um 

grande centro de triagem de materiais; orientando os moradores e coletores da Prodesan 

que a prioridade de coleta dos materiais era dos carrinheiros e estabelecendo dias de 

coleta por roteiros de ruas do município. Este grupo foi denominado de trabalhadores 

ecológicos para melhorar sua autoestima e diminuir o preconceito de alguns setores da 

sociedade em relação a sua figura. Além disso, foram-lhes fornecidos uniformes, 

atendimento médico e de assistentes sociais, licenciamento dos carrinhos, isenção de 

taxa de licenciamento, autorização para entrada mais cedo na cidade, e a melhoria dos 

carrinhos visando à segurança no trânsito; área para o prédio da associação; espaço para 

a instalação da feira dos carrinheiros, destinada à venda de materiais reutilizáveis; e 

incluído no Código Tributário do município a categoria de carrinheiro como trabalhador 

por conta própria. Devido ao sucesso da iniciativa municipal, a cidade foi selecionada 

pelo Internacional Council for Local Environmental Initiatives (Iclei) para fazer parte 

do projeto internacional Model Communities Programme, na elaboração de sua Agenda 

21 e o projeto de coleta seletiva, em parceria com os carrinheiros, foi o indicado para 

estudo de caso internacional de implementação de projeto de melhoria ambiental 

associada à inclusão social (SOBRAL, 1998). 

No Estado da Paraíba, surgiu em João Pessoa, ainda em 2003 a primeira 

Associação de Catadores de materiais reciclados, a ASTRAMARE, com cerca de 300 

associados e que fizeram parte de um programa de coleta seletiva porta a porta, 

implantados incialmente em 18 bairros da capital paraibana, atendendo 54.100 

domicílios (22,36%), e servindo de modelo para a região Nordeste do Brasil. 

Pode-se destacar, que a partir dos exemplos acima citados, o reconhecimento dos 

catadores(as) como um dos elementos centrais de um programa de coleta seletiva 

municipal se tornava fundamental e indispensável a boa de gestão integrada dos 

resíduos sólidos.  

Segundo a Unicef, em 2000, estimava-se que, no Brasil, mais de 40 mil pessoas 

viviam diretamente da catação em lixões e mais de 30 mil nas ruas, constituindo-se em 

sua única opção de renda (ABREU, 2001).  Algumas estimativas apontam para mais de 

200 mil pessoas envolvidas na atividade de catação. A retirada de catadores(as) dos 

lixões e sua inserção em programas de coleta seletiva de lixo possibilitam a melhoria de 

qualidade de vida, com impactos positivos na saúde desta população, mostrando-se 

fundamentais no sentido de resgatar a cidadania e a autoestima destas pessoas 

(BURSTYN, 2002; JACOBI e TEIXEIRA, 1997). Entretanto, os níveis crescentes de 

desempregados que poderiam ser potencialmente absorvidos pelas cooperativas que 

atuam na coleta seletiva têm contra si a quase total inexistência de mecanismos que 

encorajem a expansão destes tipos de iniciativas.  

Em 2010, o Ministério do Meio Ambiente estimou em 600.000 catadores(as) os 

existentes no Brasil, que precisavam ser inseridos socioeconomicamente. 

A organização em associações e cooperativas de trabalho segue os preceitos da 

economia solidária. Singer (2002) evidencia a importância do significado social do caso 

dos catadores(as) e das iniciativas de cooperação entre catadores(as). 
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A cooperativa possibilita compras em comum a preços 

menores e vendas em comum a preços maiores (...) é uma 

oportunidade de resgate da dignidade humana (...) e de 

desenvolvimento (...) (SINGER, 2002, p.89). 

 

O conceito de autogestão é o cerne da Economia Solidária, que Singer (2002) 

resume como “ninguém manda em ninguém”, ou "todos mandam igual", e que significa, 

em última instância, que o gerenciamento da cooperativa tem de ser obrigatoriamente 

feito a partir do sistema “um homem – um voto”. No entanto, a prática da autogestão 

exige esforços adicionais porque, além das tarefas rotineiras, existe a preocupação com 

problemas gerais da empresa, o envolvimento em conflitos interpessoais e participação 

em reuniões cansativas (SINGER, 2002: 19). 

Mesmo neste contexto de autogestão, a participação do setor público é 

fundamental para garantir o funcionamento destes grupos, ainda que a coleta seletiva 

seja realizada oficialmente.  

Alguns fatores interdependentes certamente pesam mesmo quando a coleta 

seletiva é realizada oficialmente por meio de cooperativas de catadores(as):  

i. ela exige informação e educação das pessoas para que elas possam separar o 

material reciclável e conservá-lo num estado tal que ele possa ser reinserido na 

cadeia produtiva, reduzindo, assim, o percentual de rejeito; 

ii. quanto menor a fração não reaproveitável, maior a sustentabilidade de um 

projeto de coleta seletiva, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de 

vista socioeconômico; 

iii. para que a coleta seletiva se viabilize, é preciso haver mercado consumidor para 

os produtos recicláveis no setor produtivo. 

Apesar destes desafios, a coleta seletiva passou a fazer parte do gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos urbanos e os catadores(as) organizados passaram a 

desenvolver a gestão compartilhada destes. O modelo de gestão integrada e 

compartilhada de gerenciamento dos resíduos sólidos foi defendido por especialistas de 

instituições da sociedade civil, como o Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

(Cempre) e, posteriormente, pelo Fórum Lixo e Cidadania, rompendo com a visão de 

engenharia de limpeza pública, predominante no campo dos resíduos sólidos, que 

privilegiava uma abordagem estritamente técnica, em detrimento de uma abordagem 

socioambiental (CHENNA, 2001).  

O Fórum Nacional Lixo e Cidadania, criado em 1998 por 19 entidades públicas 

e privadas e atualmente formado por 48 entidades com atuação direta e indireta na 

questão de resíduos sólidos, tem um papel de destaque nos resultados obtidos na 

erradicação da catação de lixo por crianças e adolescentes, com a campanha “Criança no 

Lixo Nunca Mais” e no fechamento dos lixões e apoiando a integração dos 

catadores(as) aos programas municipais de coleta seletiva. Mesmo considerando os 

ganhos sociais significativos, o modelo proposto não consegue absorver os milhares de 

catadores(as) autônomos que continuam a atuar nas ruas dos grandes centros urbanos e 

que resistem a perder sua autonomia e a se integrar às cooperativas.  

A partir da análise das experiências dos municípios de São Paulo, Santos (SP), 

Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), NEDER (1998:180-183) faz pelo menos três 

recomendações:  
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i. realizar um estudo de balanceamento econômico (custo/ benefício) dos projetos;  

ii. realizar análise do mercado de reciclagem dos produtos que são coletados 

seletivamente, para assegurar que haverá fluxo de venda dos materiais 

separados; e 

iii. desenvolver, em paralelo à coleta seletiva, projetos de educação e informação da 

população, de preferência que tenham como foco os aspectos regionais do 

problema dos resíduos e de sua solução. 

Vários artigos e trabalhos acadêmicos produzidos, a partir de estudos das 

experiências brasileiras de coleta seletiva com inclusão social, demonstram que, apesar 

da importância destas iniciativas do ponto de vista dos ganhos econômicos e 

socioambientais, ainda existem fatores que ameaçam sua continuidade, tais como:  

 a existência de problemas de ordem organizacional das cooperativas; 

 a fragilidade e dependência da relação das cooperativas com o poder público; 

 a crise atual de diminuição das quantidades de material coletado pelas 
cooperativas, decorrente da interceptação dos resíduos por catadores(as) 

autônomos e sucateiros; e 

 a terceirização de serviços por parte das prefeituras (CALDERONI, 1998; 
AGUIAR, 1999; MANCINI, 1999; TIVERON, 2001; ABREU; 2001; 

MARTINS, 2003; CONCEIÇÃO, 2003; DEMAJOROVIC, 2004; ROMANI; 

2004; BRINGUENTI; 2004). 

 

18.4.2.2 Conceitos 

 

A coleta seletiva é o procedimento de coleta diferenciada que facilita o 

aproveitamento dos materiais na reutilização na reciclagem ou compostagem. Esta visa 

coletar os resíduos, mantendo da melhor forma possível suas características, para o 

posterior tratamento. Os resíduos orgânicos são coletados separadamente dos resíduos 

recicláveis e dos inservíveis. Dessa forma, evita-se contaminação e perda das 

propriedades essenciais para o tratamento a ser feito em fase posterior. Por exemplo, 

evita-se que a matéria orgânica seja quimicamente contaminada ou que o papel ou 

papelão fique molhado (e consequentemente inservível) pela fração úmida dos resíduos 

sólidos. 
LIMA, 2013, cita que de uma maneira geral, historicamente a coleta seletiva tem 

sido implementada no Brasil através das seguintes metodologias: 

Coleta Seletiva Porta a Porta (ou domiciliar), Ponto a Ponto, Locais de Entrega 

Voluntária (LEV), Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e Áreas de Triagem e 

Transbordo (ATT). Cada município deve avaliar a melhor forma de acordo com seus 

objetivos e custos, podendo ser feita uma combinação de diferentes metodologias. 

Neste sentido, a Coleta seletiva é a coleta dos resíduos de maneira segregada 

para fins de reutilização ou reciclagem. 

Não deve-se confundir a coleta seletiva de reciclagem e reutilização, pois a 

Reutilização é o aproveitamento do material para outro fim, sem modificação de suas 

características físicas. Por exemplo: bancos feitos de garrafa PET, utensílios domésticos 

feitos de lata de alumínio, entre outros. 
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Já a Reciclagem é o procedimento industrial de reaproveitamento de matéria-

prima para a produção de novos produtos. Por exemplo: 

 papel reciclado, latas de alumínio, asfalto feito com borracha proveniente de 
pneus usados, entre outros. 

Com relação ao início da coleta seletiva no Brasil, a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (IBGE, 2010) informa que: 

“os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos no 

Brasil começaram a partir de meados da década de 1980, como alternativas 

inovadoras para a redução da geração dos resíduos sólidos domésticos e estímulo à 

reciclagem. Desde então, comunidades organizadas, indústrias, empresas e governos 

locais têm sido mobilizados e induzidos à separação e classificação dos resíduos nas 

suas fontes produtoras”. 

 

18.4.2.3 Ordem de prioridade na gestão integrada de resíduos sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, após sua aprovação define que no 

Brasil a ordem de prioridade na gestão dos resíduos sólidos deve ser a mostrada na 

Figura 13.  

 

 
Figura 13 - Ordem de Prioridade para a PNRS 

  

Com vistas à implementação da coleta seletiva nos municípios, observa-se que 

existem no Brasil, já em 18 Estados uma série de incentivos tais como o ICMS 

Ecológico, o ICMS Sócio Ambiental no Estado de Pernambuco, o ICMS Verde no 

Paraná, que são fundamentais para o sustentação do sistema.  

O Governo Federal, coloca à disposição dos municípios diversas fontes de 

financiamento para aquisição de infraestrutura (obras e equipamentos), definidas no 

modelo de gestão municipal, para atender a PNRS, como unidades de triagem de 

resíduos(UTR), Postos de entrega voluntária(PEV), Ecopontos, Áreas de Transbordo e 

Triagem (ATT) entre outros, acessíveis tanto para órgãos públicos quanto para 

associações/cooperativas de catadores(as). 
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Para o caso do Município, a exigência e o condicionante para solicitação dos 

recursos é a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos(PMGIRS), e a Lei Municipal de sua aprovação. 

Com vistas ao atendimento dos preceitos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e sua aplicação nos territórios, o governo federal prioriza investimentos 

financeiros aos municípios que implementarem suas ações considerando a gestão 

associada e a coleta seletiva como caminhos para o desenvolvimento da gestão 

integrada de resíduos sólidos, através de linhas de financiamento para atender 

prioritariamente as iniciativas de: 

 Prevenção e redução de geração de resíduos no processo produtivo; 

 Desenvolvimento de produtos com menor impacto à saúde humana e qualidade 

ambiental; 

 Infraestrutura e aquisição de equipamentos para cooperativas ou associação de 
catadores(as) de materiais reutilizáveis ou recicláveis; 

 Coleta seletiva e logística reversa. 
 

18.4.2.4 Aspectos intersetoriais dos resíduos sólidos 

 

18.4.2.4.1 Os Resíduos sólidos e saúde pública 

 

O resíduo oferece ambiente propício para proliferação de diversos vetores – 

mosca, rato, barata, escorpião, pulga, piolho, mosquito, etc. Estes vetores são 

responsáveis pela transmissão de doenças, como a leptospirose, febre tifoide, dengue, 

diarreias, entre outras. 

Um estudo desenvolvido pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano – SRHU, do Ministério do Meio Ambiente, no município de Belo Horizonte, 

demonstra que onde há maior índice de adesão ao programa municipal de coleta 

seletiva, a incidência de casos de dengue é diretamente menor, ao passo que o inverso 

também acontece. 

 

18.4.2.4.2 Os Resíduos sólidos e a promoção social 

 
Excluídos do processo formal de trabalho, os catadores(as) de materiais 

recicláveis buscam nos lixões e nas ruas sua fonte de trabalho e renda. Sem qualquer 

tipo de proteção, famílias inteiras fazem da atividade de catação nos vazadouros seu 

meio de sustento. 

Neste cenário, a gestão integrada de resíduos sólidos tem papel fundamental no 

que diz respeito à promoção social destes trabalhadores e trabalhadoras históricos, 

atribuindo a coleta seletiva como um dos fluxos de tratamento de resíduos, garantindo o 

reconhecimento destes trabalhadores no processo de reciclagem e sua inclusão social, 

através da geração de postos formais de trabalho e incentivo à formação de grupos 

organizados e auto gestionários e assistência e promoção social pelo poder público 

local. 
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18.4.2.4.3 Os Resíduos sólidos e meio ambiente 

 

A disposição inadequada de resíduos sólidos no ambiente provoca a 

contaminação de lençóis subterrâneos e do solo pelo chorume (líquido altamente tóxico, 

originado da decomposição da parcela orgânica do lixo) e a poluição do ar, causada pela 

fumaça proveniente da queima espontânea do gás metano, presente nas massas de lixo. 

Mais uma vez a reciclagem aparece no cenário da gestão integrada de resíduos 

sólidos como uma forma mais adequada de tratamento de resíduos. 

Ao reintegrar ao ciclo produtivo matérias-primas que, até então, teriam como 

destino um lixão ou um aterro sanitário, a reciclagem gera uma de economia 

considerável de energia na produção de novos materiais, além de reduzir a extração de 

recursos naturais. 

Vale lembrar que a vida útil dos aterros sanitários pode ser ampliada, caso não 

haja disposição de materiais recicláveis nestas unidades. 

 

18.4.2.5 Programa proposto para Campina Grande 

 

Este Programa de coleta seletiva de resíduos secos está embasado no que 

determina as políticas públicas federais para a gestão dos resíduos sólidos urbanos e 

conforme orientações do ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Cidades. 

O programa consiste na implementação da coleta seletiva através de uma 

parceria entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a sociedade campinense. 

Serão parceiros as associações e cooperativas de catadores(as), o CDL, a FIEP, 

Condomínios, shoppings centers e Organizações Não-Governamentais (ONGs), entre 

outros. 

Os principais objetivos, além da inclusão social e da geração de emprego e 

renda, são: implantar e ampliar o alcance da reciclagem na cidade e desenvolver uma 

estratégia que possibilite a sustentabilidade do programa e a autonomia das Associações 

e Cooperativas de Catadores(as) de materiais recicláveis de Campina Grande. 

A prefeitura em seu planejamento dividirá o município em setores, denominados 

setores de coletas seletivas e as Associações e Cooperativas ficarão responsáveis pela 

coleta porta a porta de forma manual, utilizando-se de carrinhos com design específico a 

este fim e também realizar a triagem e a comercialização do material reciclável. O 

volume de resíduos sólidos, coletado e triado atualmente pela ARENSA, CAVI, 

COTRAMARE e CATAMAIS, é, segundo o diagnóstico deste Plano, cerca de 

aproximadamente 50 toneladas por mês, representando um índice menor que 1% de 

material que seria destinado ao aterro. 

Em Campina Grande os resíduos sólidos domiciliares secos representem uma 

parcela significativa dentre os resíduos domiciliares gerados na Cidade, com cerca de 

39% destes, onde verifica-se, no contexto da responsabilidade compartilhada, da 

logística reversa e das novas metas estabelecidas no PNRS, a necessidade de se 

proceder a novas ações de planejamento e monitoramento para a consecução de um 

novo patamar de coleta diferenciada para estes resíduos.  

 Para a viabilização do novo patamar de Coleta Diferenciada dos RSD secos 

serão necessários:  
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 cadastro de todos envolvidos nas atividades, com identificação, enquadramento e 

fiscalização de pequenos e grandes geradores;  

 implantação de processo de responsabilidade compartilhada;  

 incentivo à adoção de logística reversa;  

 normas específicas para os resíduos domiciliares secos em todos os órgãos 

públicos localizados no município, visando a redução e segregação na origem;  

 normatização dos procedimentos de gerenciamento através de plano específico;   

 estabelecimento de parcerias;  

 investimentos em novos equipamentos e recipientes visando a separação 

rigorosa dos resíduos na fonte geradora; 

 aprimoramento nas coletas, através de procedimentos já instituídos legalmente; 

 incentivo de parcerias entre cooperativas/associações de catadores(as) e os 

grandes geradores; 

 ampliação e modernização do escopo dos locais de triagem, para recepção dos 

materiais e capacitação dos funcionários; 

 aplicação de mecanismo de monitoramento, controle e fiscalização;  

 

Do mesmo modo, seguirão as propostas para o cuidado dos resíduos sólidos 

domiciliares úmidos e rejeitos, que hoje representam cerca de 60% da geração de 

resíduos domiciliares, de modo que prudente se faz a necessidade de planejamento, ação 

e monitoramento para a execução de uma coleta diferenciada também para estes 

resíduos.    

Neste sentido o Programa de Coleta Seletiva de resíduos secos para o município 

de Campina Grande, será porta a porta com a utilização de catadores(as) e catadoras de 

materiais reciclados associados ou cooperados, tendo como meio de transporte de 

reciclados carrinhos telados manuais e como forma de transporte dos reciclados 

acumulados nos pontos de apoio, caminhões tipo gaiola, disponibilizado pela SESUMA, 

que encaminham estes resíduos as unidades de triagem de resíduos secos, para triagem, 

separação, valoração, e venda coletiva as indústrias pertencentes da rede de 

comercialização, agregando valor econômico e, principalmente, renda aos catadores(as). 

 

18.4.2.6 Unidades de triagem de resíduos secos 

 

Como proposta para o Programa de Coleta Seletiva de Campina Grande, são 

apresentadas algumas indicações para a realização dos projetos dos galpões destinados à 

triagem e processamento dos materiais coletados no sistema porta a porta (resíduos 

secos), conforme definido anteriormente. 

As diretrizes consideradas importantes na concepção do programa de coleta 

seletiva são:  

 Definir SOLUÇÕES DE COLETA DE BAIXO CUSTO, para que o processo 

possa ser estendido a toda a cidade e não seja necessário retroceder por razões 

econômicas; 

 Definir PROJETO DE GALPÃO EFICIENTE, para que seja melhorada a renda 
dos catadores(as) que sustentam o processo; 
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 Objetivar um PROCESSO COM BAIXO ÍNDICE DE REJEITOS, para que seja 
respeitado o esforço dos moradores que aderiram à coleta seletiva. 

Nesta concepção técnica, uma decisão inicial muito importante é a definição da 

solução que se adotará para estruturar o processo de triagem:  

Para o caso de Campina Grande, definiu-se a utilização de mesas para 

processamento manual.  

A organização da área de triagem é um elemento fundamental que influenciará a 

eficiência do galpão como um todo.  A quantidade de tipos de materiais resultantes da 

separação deve ser definida de acordo com as características do mercado existente em 

Campina Grande. É inútil separar materiais que posteriormente terão de ser 

comercializados como se fosse um único tipo, mas é mais vantajosa a comercialização 

de materiais mais segregados sempre que possível. Em qualquer caso deve se observar o 

seguinte:  

 Colocação dos materiais mais constantes em tambores;  

 Colocação dos materiais menos constantes em sacos pendurados nos tambores 
ou nas mesas; 

 Realizar a retriagem dos metais e dos plásticos no momento de deslocamento 
dos mesmos para as baias. 

 

18.4.2.7 Modelo de concepção técnica para a Coleta Seletiva de Campina Grande 

 

O modelo de Coleta Seletiva de baixo custo definida para Campina Grande tem 

como um dos elementos centrais a incorporação de forma eficiente e perene de 

catadores(as), numa política pública planejada, mediante este Programa.  

 

18.4.2.8 Inserção econômica dos catadores(as) 

 

Um dos principais objetivos do modelo de gestão de resíduos sólidos da PNRS é 

a busca por melhores resultados em termos de desenvolvimento das atividades de 

saneamento básico no Brasil, garantindo um serviço público de gestão de resíduos de 

maior qualidade e a inclusão social dos catadores(as) pelos municípios. Dentre os 

instrumentos de implementação da PNRS, encontra-se a criação e o apoio a 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores(as) de materiais 

reutilizáveis e recicláveis com linhas especiais de financiamento público. Parcerias 

Público-Privadas também devem participar desse processo, visto que a responsabilidade 

das indústrias por seus resíduos foi regulamentada pela PNRS. 

Uma das prioridades da PNRS é favorecer aquisições e contratações feitas pelo 

governo às empresas privadas de serviços de coleta do lixo comum que promovam a 

integração dos catadores(as) de forma remunerada, inclusive, sem necessidade de 

licitação pública, conforme estabelece a Lei Nº 11.445/2007, reforçando e valorizando o 

papel que esses trabalhadores já exercem nesse setor. A implantação de coleta seletiva 

com a participação dos catadores(as) também está prevista como prioridade para a 

implantação dos planos de resíduos sólidos municipais e estaduais que, consoante a 

PNRS, devem apresentar diagnóstico da situação do lixo e das metas para redução e 

reciclagem, além de dar um fim aos lixões. A Lei é muito clara que os municípios 
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precisam reduzir, reutilizar e reciclar, para em último caso pensar em processos de 

reciclagem energética. O aterramento deve ser efetuado como última alternativa e 

somente para a parcela que não apresenta condições de recuperação e reciclagem, como 

preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Dada essa demanda da PNRS foi instituído no final de 2010 o Programa Pró-

Catador com a finalidade de integrar e articular as ações do Governo Federal, Estados e 

Municípios que estabeleçam mecanismos para estimular a implantação da coleta 

seletiva municipal com a contratação de cooperativas e/ou associação de catadores(as) 

de materiais reutilizáveis e recicláveis; que permitam, na prática, a participação dos 

catadores(as) na implantação da Logística Reversa e que melhorem suas condições de 

trabalho. Fazem parte do Comitê 22 (vinte e dois) órgãos, entre ministérios, bancos 

públicos, institutos e entidades ligadas à pesquisa. O programa Pró-Catador organiza 

hoje estrategicamente as políticas públicas voltadas para os catadores (Cataforte, PAC 

1, Editais Funasa, doações de terrenos SPU, PNRS, Crédito prêmio de IPI). 

Essa estrutura de gestão dos resíduos sólidos dos municípios atende a 

necessidade das cooperativas e associações de terem material reciclável para trabalhar e 

de serem renumeradas pelos serviços prestados, tendo como contrapartida a quantidade 

de material coletada e/ou reciclada. Essa ação vai ao encontro do artigo 3 da Declaração 

de Princípios e Objetivos do Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR), pois a classe deve ser vista como uma parceira do governo e 

empresas privadas na gestão integrada dos resíduos sólidos, desde a execução da coleta 

seletiva com catadores(as) de rua, até a triagem e o beneficiamento final dos materiais. 

Além disso, a renumeração justa pelo serviço de coleta seletiva prestado pelos 

catadores(as) de materiais recicláveis e sua inserção na cadeia produtiva de produtiva de 

materiais recicláveis por meio de tecnologias compatíveis com o contexto local vão ao 

encontro dos conceitos de Tecnologia Social estabelecidos pela rede de tecnologia 

social (Thomas, 2009). 

A expansão da coleta seletiva com a inclusão do serviço prestado pelos 

catadores(as) de materiais recicláveis poderá no futuro, se bem conduzida com 

transparência e diálogo com os atores envolvidos, representar uma oportunidade de 

reduzir os custos da cidade com esses serviços, gerar milhares de postos de trabalho e 

promover uma maior corresponsabilidade dos cidadãos com a limpeza e a 

sustentabilidade urbana. Isso significa que não é suficiente equacionar problemas de 

remuneração de contratos de coleta e de disposição final e enviar os resíduos para 

aterros sanitários privados devidamente licenciados. Torna-se necessário definir 

estratégias para promover a redução de resíduos nas fontes geradoras, por meio de 

educação ambiental permanente, a coleta seletiva com inclusão de catadores(as) e metas 

de redução de disposição de resíduos no solo, por meio de um plano de gestão 

abrangente, integrado e pactuado com a sociedade. A participação ativa da sociedade 

civil na elaboração, implementação e monitoramento dos projetos de desenvolvimento 

regional e nacional precisa estar engajada no projeto de desenvolvimento do país. 

No entanto, passados mais de três anos da publicação da PNRS, a participação 

dos catadores(as) na atividade de coleta seletiva ainda é tema polêmico. São justamente 

a distribuição do ônus de promover a capacitação dos catadores(as), incluindo os custos 

a ela inerentes, e os riscos de exposição à responsabilidade trabalhista pela contratação 
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ou apoio às cooperativas que acabam sendo barreiras para o fluxo espontâneo dessa 

estrutura de coleta e beneficiamento de resíduos recicláveis (Souza et al., 2012). 

A implementação de políticas públicas federais têm um papel essencial na 

habilitação das parcelas mais pobres da sociedade para a sobrevivência no mercado 

capitalista. Entretanto, muitos dos incentivos têm sido destinados à implantação de 

infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas, ou outras formas de 

associação de catadores e não, diretamente na capacitação de catadores (Souza et al., 

2012). Segundo Feenberg (2009), para algo útil sair das intervenções públicas, deve-se 

propor tecnologias que respondam melhor ao seu contexto, de forma que a tecnologia se 

encaixe mais suavemente em seu nicho. Na verdade, o ambiente deve ser considerado 

antes de decidir sobre a importação de qualquer tecnologia porque nem tudo vai caber 

em qualquer lugar. 

Como forma de contribuir para o desafio efetivo da inclusão dos catadores(as) 

na cadeia produtiva dos materiais recicláveis e de melhoria do sistema informacional e 

de condições de trabalho dos mesmos, propõe-se em conjunto com o público alvo dar 

um primeiro passo para que o beneficiamento primário de resíduos seja efetuado pelas 

próprias cooperativas de forma a aperfeiçoar o armazenamento e o transporte desses 

resíduos até às indústrias recicladoras, agregando valor e consequentemente, 

aumentando a renda dos cooperados. Essas ações em conjunto com atividades de 

capacitação das cooperativas para a coleta, preparação e comercialização dos resíduos 

culminarão em soluções efetivas de transformação social. Além disso, espera-se ainda 

contribuir para a visão de que a organização do sistema de Coleta, Tratamento e 

Destinação Final dos Resíduos Sólidos de forma conjunta com os catadores(as) é a 

forma mais econômica para o estado e mais socialmente justa, visto a luta para o 

reconhecimento e valorização da profissão dos catadores(as). 

A inclusão socioprodutiva do catador de material reciclável pode ser realizada a 

partir da identificação dos líderes e membros com escolaridade primária de cada 

cooperativa e associação para capacitá-los para gerenciarem o negócio e montarem uma 

estrutura coorporativa básica. Ação que deve ser paralela à transformação das 

cooperativas em unidades de triagem, como foi proposto em São Paulo, por exemplo, 

com esteiras, transporte e equipamentos para a pré-industrialização de material 

reciclável. 

Segundo Thomas (2009), o desenvolvimento de Tecnologias Sociais para 

resolução dos problemas vinculados à pobreza e à exclusão é um desafio científico-

técnico e é uma forma de viabilizar a inclusão de todos em um futuro possível. Assim, 

se as atividades a serem desenvolvidas proporcionarem um modelo de inclusão 

autossustentável dos catadores(as) de material reciclável na cadeia produtiva de 

materiais recicláveis, o papel de interlocução da prefeitura com a universidade pode 

resultar na construção de um modelo de gestão para o município. 

Caso seja constatada a fragilidade da cooperativa em atender a demanda e 

requisitos exigidos pelas empresas recicladoras da região poderão ser articulados 

esforços para que os materiais recicláveis coletados sejam centralizados a partir das 

cooperativas de uma mesma região, como foi o caso dos catadores de lixo do ABC que 

se uniram e criaram a Coopsente (Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclados do 

ABCD) (CIISC, 2012). O principal objetivo é tentar colocar o máximo de produtos na 

indústria final, o que vai ao encontro de um dos principais objetivos da tecnologia 
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social, ou seja, criar um dado espaço socioeconômico de aparato tecnológico (produtos, 

equipamentos, etc.) ou organizacional (processos, mecanismos de gestão, relações, 

valores) que permita interferir positivamente na produção de bens e serviços e, assim, 

na qualidade de vida de seus membros, gerando resultados sustentáveis no tempo e 

reprodutíveis em configurações semelhantes (Fonseca, 2010). Daí a importância de 

agregar valor e tecnologias às atividades das cooperativas, assim como adequar suas 

instalações para atender os requisitos operacionais de logística e produção das indústrias 

recicladoras da região. 

A adequação e a melhora de processos produtivos, a incorporação de valor 

agregado, a intensificação do conteúdo cognitivo de produtos e processos são questões 

fundamentais, tanto para conceber uma mudança do perfil produtivo das cooperativas, 

quanto para gerar uma melhora estrutural das condições de vida dos catadores(as) de 

materiais recicláveis (melhorias na qualidade e quantidade de empregos, melhorias no 

nível da renda, incorporação à cadeia produtiva de materiais recicláveis, integração 

social e o resgate de conhecimentos locais). De acordo com Dagnino (2004), não basta 

que o empreendimento seja de cooperados e nem que adote a autogestão, é necessário 

que disponha de Tecnologia Social. 

É nesse contexto que esse programa pretende contribuir para que as ações de 

formação, de assessoria técnica e tecnologia social, compreendidas como processo de 

transformação social a partir da organização da produção material e social, permitam 

que as cooperativas de materiais recicláveis se insiram dentro do sistema de gestão de 

resíduos sólidos dos municípios de forma sustentável. O sucesso da implementação 

desse programa que visa agregar infraestrutura, juntamente com atividades de formação 

e disponibilização de informações de mercado pode contribuir para a implementação de 

políticas públicas no país. 

O sistema de inserção econômica proposto para os catadores(as) cooperados se 

dará da seguinte forma: 

 mediante a formalização de convênio da SESUMA com as Cooperativas, 
embasados pela Lei 11.445/2007; 

 recebimento de valor equivalente à da coleta convencional de resíduos 
domiciliar paga a época da assinatura do convênio por cada tonelada recuperada 

e devidamente comprovada pela fiscalização da SESUMA; 

 recebimento de valor equivalente à da tonelada aterrada de resíduos no aterro 

paga a época da assinatura do convênio para cada tonelada aterrada e 

devidamente comprovada pela fiscalização da SESUMA; 

 venda do material reciclado já valorado priorizando as vendas coletivas as 
indústrias, agregando valores econômicos ao sistema, eliminando-se a figura do 

atravessador e sucateiro, que compra o material por valor abaixo do valor 

potencialmente comercializado. 

A base legal que possibilita esta inserção econômica dos catadores(as) de 

materiais reciclados é a seguinte alteração na lei de licitação feita pela Lei do 

Saneamento:  

A Lei 11.445 de 2007 (Lei do Saneamento), dá o embasamento Legal, para que a 

SESUMA formalize convênios com as Cooperativas de Catadores(as) de materiais 
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reciclados, sem que seja necessário a realização de processo licitatório, conforme 

mostra o: 

Art. 57.  O inciso XXVII do Art. 24 da Lei 8.666 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

..............  

XXVII – na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de 

lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores(as) de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 

ambientais e de saúde pública.  

Para que esta inserção seja realizada a legislação define que os catadores(as) 

deverão estar associados. Nesta condição poderão ser contratados e receber 

remuneração, com base no trabalho realizado, de maneira análoga ao que ocorre com as 

empresas que realizam a coleta dos resíduos domiciliares.  

Diversos municípios, como Natal, Londrina, Fortaleza, entre outros estão 

ampliando Programas de Coleta Seletiva ancorados nesta determinação legal.  

Como já se mencionou, a implantação deste programa implica numa 

transformação profunda da forma de entender e gerenciar esta atividade: a cidade é 

dividida em setores e a realização da coleta passa a ser uma obrigação contratual por 

parte da cooperativa ou associação contratada para a realização do serviço. Neste 

sentido, as cooperativas e associações, após passar por processo de capacitação na etapa 

de implantação do programa, devem assumir ao determinado no convênio de manter a 

regularidade e atender as metas determinadas para redução dos resíduos secos 

encaminhados ao aterro.  

 

18.4.2.9 Como fazer o planejamento da coleta seletiva de Campina Grande 

 

1) Para esta estruturação deve ser utilizada como base a divisão em setores 

censitários do IBGE, como exemplifica a figura abaixo que se refere à cidade 

de Campina Grande-PB. Com isto é possível estimar o número de residentes e 

domicílios no setor, o total de resíduos gerados e os resíduos secos 

recuperáveis.  

 

A Figura 14 mostra um planejamento para implantação de coleta seletiva em 

cada setor operacional de um município. 

A SESUMA deverá desenvolver o planejamento para os setores a serem 

implantados a coleta seletiva nos bairros do município de Campina Grande-PB. 

 



 
 

 

296 

 
Figura 14 - Modelo de Planejamento para a Coleta Seletiva por setor operacional. 

 

Setorizada a área de intervenção, deverão ser envolvidos os diversos agentes 

públicos e, principalmente, os agentes de saúde, de controle de vetores e vigilância 

sanitária (Programa de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue e outros).  

O papel destes agentes é atuar junto à população apresentando o Programa de 

Coleta Seletiva, seus benefícios ambientais e Sanitários e apresentar as formas de 

participação de cada morador, entregando panfletos, folders, etc. 

 

2) Obter o envolvimento da população e possibilitar a institucionalização da 

presença dos catadores(as) 

 

Desta forma, os catadores(as) passam a exercer o papel de agentes da limpeza 

pública local, sua atividade deixa de ser espontânea e passa a ser sistemática e 
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planejada, com direitos e deveres e com responsabilidade, com a obrigação de realizar a 

cobertura da área sob sua responsabilidade dentro dos prazos e condições estabelecidas 

no contrato firmado entre a SESUMA e a cooperativa, de acordo com a legislação 

mencionada anteriormente.  

Como consequência, a contratação das cooperativas deixa de ser uma atividade 

de caráter assistencial passando a ter um cunho de incentivo à atividade econômica e à 

inserção dos catadores(as) enquanto agentes da limpeza pública formais que cumprem 

um papel socialmente necessário. 

Os catadores(as) se responsabilizam pela cobertura sistemática dos setores sob 

sua responsabilidade utilizando equipamentos de coleta e transporte simplificados, no 

caso os carrinhos telados. A acumulação dos materiais se realiza em pontos de acúmulos 

de resíduos secos (PARS) ou em instalações definidas no processo de planejamento do 

programa, ou ainda nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) destinados aos resíduos 

da construção civil e resíduos volumosos.  

Uma vez concentrados os resíduos secos, os resíduos são transportados por meio 

de caminhões tipo gaiolas para o galpão de triagem. Desta forma, eliminando o custo de 

equipamentos pesados na coleta porta a porta, pode ser obtido um baixo custo sem 

perda da eficácia, como mostra a experiência de Londrina e de outros municípios do 

Brasil.  

A Figura 15 mostra a logística que deve ser adotada para o programa de coleta 

seletiva, onde deve indicar mediante planejamento, conforme a modalidade da coleta 

seletiva, seus equipamentos operacionais de apoio e a valoração e venda coletiva dos 

resíduos a industrias. 

 

 
Figura 15 - Logística para o programa de Coleta Seletiva 

 

É com a combinação adequada do transporte feito pelos catadores(as) e pelos 

caminhões tipo gaiolas que se obtém o menor custo de transporte por tonelada, uma vez 

que o custo de um caminhão em operação é relativamente alto, somente se justificando 

quando a massa dos resíduos transportados for suficientemente concentrada.  
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Se a coleta seletiva ficar cara, ela não se expande e não se estabiliza, por este 

motivo, será utilizado em Campina Grande a coleta seletiva de baixo custo. 

 

18.4.2.10 Incentivo à organização dos catadores(as) 

 

Para maximizar o resultado na venda dos materiais é fundamental a organização 

das cooperativas no território municipal, para vendas coletivas. Segundo estudo do 

Ministério do Meio Ambiente - MMA, indica que as vendas dos materiais valorados 

devem ser prioritariamente mediante vendas coletivas. A Figura 16 mostra a diferença 

de valores obtidos pelos catadores(as) na comercialização dos produtos em 

circunstancias diversas: vendas a sucateiros, venda a intermediários (atravessador) e 

vendas á industrias. 

 

 
Figura 16 – Variação de preços por tipo de vendas de reciclados de programas de coleta seletiva. 

 

Pode ser concluído que a obtenção dos melhores preços é favorecida pela 

acumulação dos materiais de modo a obter volumes e fluxos relativamente estáveis que 

possam ser comercializados diretamente à indústria, o que é fundamental, para se atingir 

a sustentação financeira do sistema do programa de coleta seletiva de Campina Grande.  

De acordo com Nóbrega (2003) o lucro do atravessador sobre o catador é 

em torno de 35%, já descontando os custos que o atravessador tem com relação ao 

armazenamento e transporte do material reciclável. 

 

18.4.2.11 Etapas da coleta seletiva 

 

18.4.2.11.1 Planejamento da coleta seletiva 

 

Antes do início da implantação da coleta seletiva de Campina Grande é 

fundamental o planejamento municipal, a ser desenvolvido em seu programa municipal 

de coleta seletiva que identificará o problema ou situação chave e a escolha das 

estratégias para seu enfrentamento, já definidas no item 7 deste volume do PMGIRS-
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CG. Neste sentido, se faz necessário indicar quais as ações necessárias, a equipe, os 

parceiros, as responsabilidades e os recursos, além do posterior monitoramento para 

ajustes, procurando responder as seguintes perguntas. 

 

Pontos fundamentais para o planejamento 

 

A) Quem vai coletar os recicláveis? 

B) Quais as condições necessárias para seu armazenamento adequado? 

C) Qual a logística de sua separação na fonte? 

D) Para onde irão os recicláveis? 

E) Quem irá monitorar o processo? 

 

Os pontos colocados acima são fundamentais para que sejam evitados problemas 

como: 

 

A) Acúmulo de materiais, com consequente foco de vetores transmissores de 

doenças, como a dengue e outras. Descarte dos recicláveis em um aterro ou lixão, caso 

não ocorra o recolhimento por parte de uma coleta seletiva é desmotivação para a 

continuidade do projeto. 

B) Falta de depósito adequado para os recicláveis, promove o aparecimento de 

vetores, responsáveis pela transmissão de doenças, como a dengue, podendo dificultar 

ou inviabilizar o aproveitamento dos materiais; 

C) Contaminação do material reciclável com o material não reciclável e envio 

dos recicláveis aos aterros e lixões; 

D) Falta de entendimento e participação dos estudantes da escola, o que 

inviabiliza o andamento do programa. 

 

18.4.2.11.2 Implantação da coleta seletiva 

 

Propõe-se a utilização de 05 (cinco) etapas para a implantação da coleta seletiva 

de resíduos secos em Campina Grande.  

 

Etapa 1: Criação da Comissão para Coleta Seletiva Municipal 

 

O Município deverá criar uma comissão cujos integrantes participarão de todas 

as fases da ação para o programa de coleta seletiva municipal. 

Poderá ser composta por servidores da SESUMA, da Secretaria de Educação, da 

Secretaria de Saúde e da Coordenadoria de Comunicação. 

Essa comissão deverá planejar e acompanhar a coleta seletiva em cada setor a 

ser implantado. A participação e o apoio dos gestores é de extrema importância em todo 

o processo. 

Antes de iniciar o processo de planejamento, é fundamental que já seja iniciado 

um amplo processo de sensibilização para o programa a ser implantado naquele setor. 

 

Etapa 2: Diagnóstico do setor a ser planejado e implantado 
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Para o êxito da coleta seletiva no setor (bairro) é necessário fazer um diagnóstico 

da situação atual de modo que se possa: 

 Conhecer o sistema viário do setor; 

 Quantificar e qualificar os resíduos produzidos; 

 Definir o fluxo e a frequência do recolhimento; 

 Definir a quantidade necessária de catadores(as) por cada circuito e por setor; 

 Definir os melhores locais para a instalação de equipamentos de apoio como os 
PEV‟s, Ecopontos, ATT‟s; 

 Definição do fluxo e frequência do recolhimento dos recicláveis; 

 Definição de atribuições e tarefas específicas e rotinas necessárias (formação dos 
catadores(as)); 

 Escolher a área de armazenamento dos recicláveis; 

 Definir o local de implantação do PARS; 

 Definir o sistema de fiscalização e monitoramento do programa. 
Não é necessário separar o material reciclável em diferentes recipientes 

coloridos. Basta utilizar duas lixeiras para separar o que for reciclável do não reciclável, 

adaptando as lixeiras já existentes e diferenciando-as com etiquetas de identificação. 

Sugerem-se as denominações:   Resíduos Secos “Reciclável” e Úmidos “Não 

recicláveis”. 

 

Etapa 3: Implantação da coleta 

 

A terceira etapa é aquela em que a comissão e todos os atores responsáveis 

executam as ações planejadas. 

Sugere-se que seja feito um evento de inauguração da coleta seletiva no 

primeiro bairro, escolhido mediante planejamento adequado, e que se torne um projeto 

piloto, referência para os demais bairros.  

 

Etapa 4: Plano de comunicação e sensibilização 

 

Para o êxito do programa é importante a participação de todos os moradores do 

município e do bairro onde será implantado o programa. Devem ser priorizadas também 

a implantação do programa nas escolas municipais, estaduais e particulares.  

Portanto, deve-se chamar a atenção para a implantação da coleta seletiva através 

de informativos, podendo ser utilizados cartazes, murais, jornais, blogs, grêmio escolar, 

representantes de turmas nas escolas, ou qualquer outro meio que vise à sua divulgação.  

 

Etapa 5: Avaliação e plano de melhoria 

 

Para um resultado eficaz, é importante uma avaliação contínua do trabalho, 

considerando os seguintes aspectos: 

 A diminuição da geração de resíduos; 

 O peso e/ou volume do material reciclável recolhido; 

 A eficiência na separação dos resíduos. 
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Neste sentido devem ser observados os indicadores para coleta seletiva 

mostrados no item 21, referente ao inciso VI da Lei 12.305/2010 do Plano e adequados 

ou criados novos índices para aprimoramento do mesmo. 

 

18.5 Participação Pública  (sociedade civil) 
   

A participação da sociedade civil no processo de implantação do plano é 

fundamental e durante a sua construção foi promovido, reuniões técnicas com os grupos 

de coordenação e de sustentação representados pelos principais atores da sociedade 

civil, como: associações, sindicatos, universidades, ONG‟s, entre outros, com realização 

de oficinas temáticas na zona urbana e na zona rural, com seminários, com consulta 

pública e com audiência pública, garantindo assim uma ampla participação da  

sociedade. 

Para a SESUMA, em seu planejamento estratégico, a busca da ampliação da 

participação por meio reuniões, palestras e estudos temáticos é fundamental e uma meta 

a ser cumprida visando a melhoria contínua do manejo dos resíduos sólidos urbanos em 

toda a Cidade.  

 Nesse contexto participativo, será instituído Termos de Convênio firmados com 

as cooperativas e as associações e a SESUMA, para  incentivar a capacitação técnica e 

gerencial dos integrantes das Cooperativas e das Associações , bem como prestar 

assessoria técnica a esta, com vistas ao aprimoramento dos aspectos administrativos, 

gerenciais e contábeis, operacionais, de organização.  

A SESUMA deverá promover a capacitação com as seguintes atividades:  

  

 Capacitação em Cooperativismo: capacitar os integrantes para trabalhar em 

sistema de cooperativa e para se organizar juridicamente; 

 Oficinas de Leitura e Cultural: criar oficina de leitura, texto e outras atividades 

culturais junto aos cooperados, de forma à propiciar a autogestão da oficina; 

 Introdução ao Cooperativismo; 

 Aspectos Legais: Legislação Cooperativa: 5.764/71 e Direito Previdenciário; 

 Aspectos Contábeis aos cooperados e associados: Contabilidade para Tomada de 

Decisão; 

 Capacitação em Segurança do Trabalho: conscientizar os cooperados e diretoria 

sobre a necessidade do uso dos EPI‟s, além de mostrar os procedimentos 

necessários para manter a segurança na Central de Triagem; 

 Capacitação em Reciclagem: instruir os cooperados quanto à melhor forma 

operacional de desenvolver a atividade exercida, a correta separação e a 

classificação dos diversos tipos de materiais, adequado manuseio de máquinas, 

entre outras atividades operacionais; 

 Palestras de Orientação Sexual, de Saúde e Educativas: desenvolver palestras 

sobre DST e campanhas de caráter educativo; 

 Atendimento Psicológico ao catador: levar atendimento psicológico aos 

cooperados e associados; 

 Atendimento de Serviço Social aos catadores(as): realizar atendimento de 

serviço social aos cooperados e associados; 
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 Capacitação em Informática: capacitar os cooperados e associados a utilizar os 

computadores e equipamentos básicos de informática, mediante utilização de 

programas básicos(Windows, excel, word, etc) além de ensinar ao seu corpo 

gerencial a utilizar alguns programas específicos para controle administrativo e 

financeiro; 

 Capacitação Administrativa e Empreendedorismo: demonstrar aos cooperados a 

importância de se utilizar das melhores estratégias administrativas e de 

empreenderismo  além de capacitar o corpo gerencial a desenvolver atividades 

específicas; 

 Campanha Educativa no entorno dos principais equipamentos de apoio ao 

gerenciamento dos RSU, como os Ecopontos,  Unidades de Triagem, área de 

transbordo e triagem e unidade recicladora de RCC: desenvolver um trabalho de 

educação ambiental sobre a importância da segregação na fonte e da Coleta 

Seletiva no entorno destas instalações com panfletagem, carros de som e outros 

meios de divulgação dos programas.   

 

Promover parceria com o SEBRAE para desenvolvimento de cursos em: 

 

 SEBRAE:  

 Oficina de Empreendedorismo; 

 Oficina de Planejamento estratégico; 

 Palestra sobre o associativismo; 

 Oficina sobre o desenvolvimento de uma empresa recicladora; 

 Oficina de apoio motivacional; 

 Oficina sobre a contabilidade enfocando: Fluxo de Caixa, 

entrada/sáida/lucro; 

 Consultoria específica sobre o Marketing na reciclagem; 

 Consultoria de Produção.  

 Apoio Jurídico; 

 

A lei em seu Artigo 19 inciso XV, fala que devemos observar dois aspectos 

principais, que são a coleta seletiva e a logística reversa. 

Neste sentido, neste tópico abordaremos estes programas de forma mais 

integrada. 

 

18.6 Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos Sólidos - 

SMIRS  
  

Para atendimento a Lei 12.305/2010 em seu Artigo 12 parágrafo único, que 

incumbe aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do 

Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, 

na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento, será desenvolvido pela 

SESUMA o Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos Sólidos SMIRS - cuja 
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base física será sediada na sede da SESUMA, que mediante utilização de programa de 

fácil utilização desenvolverá o software  específico para o SMIRS.  

O SMIRS para devido gerenciamento das informações relativas às ações 

executórias e de planejamento referente aos resíduos sólidos gerados no município, 

através da produção de indicadores e da integração de dados e informações.   

 O SMIRS deverá se integrar com outros bancos de dados e sistemas de 

informação do município e terá por finalidade:  

  

 coletar e sistematizar dados e informações;  

 fornecer informações para atualização dos indicadores de desempenho;  

 subsidiar a elaboração de Relatórios de Gestão Integrada para os gestores;  

 subsidiar a SESUMA no acompanhamento da implantação da Política Municipal 

de Resíduos Sólidos;  

 agrupar, ordenadamente, os registros e informações das secretarias municipais ( 

SECOB, SEPLAN) dos órgãos, entidades e empresas participantes do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

 permitir o acesso público aos dados e informações existentes no Sistema;  

 Permitir total integração com o Sistema nacional de informações sobre resíduos -

SINIR.  

 O SMIRS será alimentado por dados e informações produzidos pelos órgãos 

que compõem o Sistema Municipal de Informações de Resíduos Sólidos, pelos demais 

órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, pelas organizações da 

sociedade civil e instituições privadas.   

 Os dados e informações produzidos pelas organizações da sociedade civil e 

instituições privadas poderão ser disponibilizados ao SMIRS, desde que sem ônus para 

a Administração Pública Municipal.  

 Deverá ser instituído através do SMIRS, um cadastro técnico de atividade, para 

fins de controle e fiscalização.   

 O referido sistema deverá atuar através de uma rede de processamento de dados 

municipal, passível de posterior ampliação para o âmbito estadual e federal, como forma 

de gestão compartilhada de informações, contexto em que poderá se integrar, ao 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR, 

implantado pela União e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
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 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 21 – INCISO XVI DA LEI N°. 12.305/2010 
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19 Meios a serem usados para controle e fiscalização do Plano 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso XVI da Lei n°12.305/2010. 

Para atender a premissa do controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização do plano de gestão integrada de resíduos sólidos 

deverá o município criar meios para a participação efetiva da sociedade, fazendo valer o 

Controle social, definido pela Lei 11.445/2007 em seu Artigo 3°, inciso IV e Art. 8°, 

inciso V, e pela Lei 12.305/2010 em seu Artigo 6°, inciso X. 

No município de Campina Grande, este Controle deverá está a princípio, a cargo 

do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Órgão 

deliberativo com grande participação da sociedade Civil Organizada, podendo-se citar a 

presença de Sindicatos, Universidades, Secretarias Municipais de Saúde e Meio 

Ambiente, Órgãos comunitários, além da própria SESUMA. 

Para o controle externo pode ser criado um Núcleo de Apoio Permanente, 

instituído pela SESUMA para acompanhar a implantação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

Este Núcleo pode ser denominado de NAPGRSU – Núcleo de Apoio 

Permanente a  Gestão dos RSU e deve ser formado pela SESUMA,  por secretarias afins 

a gestão dos SLU, como a SECOB, SEMAS, SEPLAN e representantes da sociedade, 

como UCES, UFCG e UEPB, além de representantes dos catadores da Rede Lixo e 

Cidadania.  

Num futuro próximo, aponta-se para a criação de um  Conselho, do COMLUR – 

Conselho Municipal de Limpeza Urbana, onde efetivamente será criado um Órgão para 

esta finalidade que poderia fiscalizar a implementação e operacionalização do plano de 

gestão integrada de resíduos sólidos a nível municipal.     

Assim, como propostas de ação para implementação e operacionalização do 

plano de gestão integrada de resíduos sólidos deverá: 

1) Inicialmente promover o fluxo de informações diretas ao COMDEMA; 

2) Efetivar e fazer operar o Conselho Municipal de Limpeza Urbana – COMLUR 

3) Instituir e criar o NAPGRU para controle externo do Plano. 
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PMGIRS CAMPINA GRANDE 

 

 

 
AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS A SEREM APLICADAS, 

INCLUINDO O PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO XVII DA LEI N°. 12.305/2010 
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20 Ações preventivas e corretivas a serem praticadas 
 

Este item, que atende ao artigo 19°, inciso XVII da Lei n°12.305/2010. 

As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas 

disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter 

preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade 

operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento.  

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados 

mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências 

indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações e 

dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação 

dos serviços.  

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento 

local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, 

materiais e equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, 

de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de 

informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os 

sistemas de limpeza urbana mantenham a segurança e a continuidade operacional 

comprometidas ou paralisadas.  

As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado 

de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades nos 

serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe a possibilidade de ocorrência 

de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e as de 

saneamento em particular, são planejadas respeitando-se determinados níveis de 

segurança resultantes de experiências anteriores e expressos em legislações e normas 

técnicas específicas.  

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma 

conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de 

tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os 

demais planos setoriais existentes e em implantação, que devem estar em consonância 

com o PMSB e o PMGIRS – CG.  

Destaca também as ações que podem ser previstas para minimizar o risco de 

acidentes, e orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os 

impactos causados por situações críticas não esperadas. 

No Quadro 74, são apresentadas algumas ações de emergências e contingências 

a serem adotadas para os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

urbanos.  

  

Quadro 74 - Alternativas para evitar paralização do Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM 
AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA 

Quebra de Falha, defeito mecânico Providenciar veículo reboque. 
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equipamento coletor 
de resíduos por falha 

mecânica ou 
acidente. 

ou acidente no trânsito 
da cidade. 

Comunicar a ocorrência ao 
Departamento de Trânsito. 

Providenciar veículo equivalente para 
conclusão da coleta na rota prevista e 

atendimento nos dias seguintes. 
Verificar os trâmites legais e 

operacionais da PM de Campina Grande 

Impedimento de 
acesso ao Aterro 

Sanitário. 

Greve de funcionários, 
Ação Pública de 

impedimento ao acesso 
de veículos coletores. 

Mobilizar os poderes constituídos para 
desobstrução do acesso. 

Transferir os resíduos, diretamente pelos 
veículos coletores, a outros aterros 
sanitários licenciados na Região. 

Impedimento de 
utilização dos 

veículos coletores da 
LIGHT 

Greve de garis e/ou 
motoristas da LIGHT ou 
ação judicial que impeça 
o funcionamento normal 

do sistema. 

Mobilização dos Poderes Constituídos 
tendo em vista a reconstrução da ordem. 

Mobilização de Empresas e veículos 
previamente cadastrados, os quais 

deverão ser acionados para assumirem 
emergencialmente a coleta nos roteiros 
programados, dando prosseguimentos 

aos trabalhos. 

Impedimento para a 
disposição final no 

Aterro Sanitário. 

Greve de funcionários da 
empresa, Ação Pública 

de impedimento ao 
acesso. 

Os resíduos deverão ser transportados e 
dispostos em outros aterros devidamente 

licenciado em cidades vizinhas, em 
caráter emergencial. 

Falhas no processo 
operacional do Aterro ou 

condições climáticas 
desfavoráveis 
prolongadas. 

A Empresa responsável pelo Aterro, 
deverá ter seu respectivo Plano de 

Emergências e Contingências 
protocolado e aprovado junto aos Órgãos 

Ambientais Estadual/Municipal e à 
Defesa Civil. 

Ação do Órgão 
Fiscalizador 

A Empresa responsável pelo Aterro 
deverá submeter-se às determinações da 

SUDEMA. 

Paralização do 
Sistema de coleta de 
resíduos domiciliares 

Greve de funcionários da 
LIGHT 

Acionar os funcionários da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, para efetuarem a coleta de 

RSD dos pontos mais críticos e centrais 
da cidade. 

Paralisação do 
Sistema de varrição, 
capina e roçagem. 

Greve de funcionários da 
LIGHT. 

Acionar os funcionários da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, para efetuarem a limpeza dos 
pontos mais críticos e centrais da cidade. 

Paralisação da Coleta 
de Resíduos de 

Serviços de Saúde. 

Greve de funcionários da 
empresa. 

Celebrar contrato emergencial com 
empresas licenciadas e especializadas 

na coleta. 
Fonte: adaptado da SERENCO, 2013. 

 

A contingência em termos ambientais é uma situação de risco, inerente às 

atividades, processos, produtos, serviços, equipamentos ou instalações industriais e que 

ocorrendo se caracteriza em uma emergência. Essa por sua vez é toda a ocorrência 

anormal, que foge ao controle de um processo, sistema ou atividade, da qual possam 
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resultar danos a pessoas, ao meio ambiente, a equipamentos ou ao patrimônio próprio 

ou de terceiros, envolvendo atividades ou instalações industriais. 

Em caso de emergências e contingências relacionadas a resíduos sólidos deve ser 

acionado imediatamente o Setor responsável pelo serviço de limpeza pública ou os 

órgãos de segurança e fiscalização, que em Campina Grande é gerenciada pela 

SESUMA. 

Em caso de situações especiais não corriqueiras, emergências, desastres ou 

calamidade pública, com aumento temporário de demanda ou diminuição da capacidade 

de coleta, transporte, tratamento ou disposição, o poder público deverá garantir a 

continuidade dos serviços de coleta e limpeza pública, em acordo com a capacidade de 

prestação e as necessidades apresentadas, considerando as peculiaridades da situação, 

podendo reduzir os serviços em áreas não atingidas visando concentrar esforços no 

atendimento das áreas com maior demanda e requisitar equipamentos e próprios 

municipais ou particulares, atendidos os requisitos legais, para reforço de suas 

atividades. Para tanto é importante que o município possua frota mínima própria para 

em situações de risco ou de greve, por exemplo, entrar com seus veículos e 

equipamentos para execução dos serviços específicos de coleta de RSD. 

Atualmente os serviços de Coleta e Limpeza Pública se integram aos esforços da 

Defesa Civil do Município, desde a fase do planejamento até a intervenção nas situações 

que demandem a intervenção da Defesa Civil. Reciprocamente os esforços da Defesa 

Civil podem ser acionados em caso de emergência ou contingência nos serviços de 

limpeza e coleta de resíduos. 

Os serviços de Coleta e Limpeza pública poderão, em situações críticas, ter suas 

regras de atendimento e funcionamento operacional modificadas pelo poder público 

visando melhor atender o interesse público, em especial as questões de saúde pública. 
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21 Identificação dos passivos ambientais 
 

Este item atende ao artigo 19°, inciso XVIII da Lei n°12.305/2010. 

Foram identificados pontos de lixo e como principal passivo ambiental a área 

encerrada do Lixão do Mutirão, os quais serão discriminados a seguir. 

Como observado no Diagnóstico apresentado, a quantidade de “pontos de lixo”, 

totais no município é de novecentos e sessenta e dois (962) localizados nos diversos 

bairros do município. Destes, também observou-se que cerca de 212 (Duzentos e doze) 

apresentam uma maior quantidade de resíduos (superior a 2,0 m
3
) o que também gera 

maiores impactos ambientais pela sua disposição irregular ao solo e destes 141 merecem 

maior investigação. Neste sentido, observa-se ainda que é evidente os impactos 

socioambientais, econômico e políticos causados a toda população do entorno destas 

áreas irregulares, já que em sua quase totalidade existe coleta regular de resíduos 

domiciliares. A SESUMA está georreferenciando todos estes pontos para se formar uma 

base de dados importantes para o controle operacional do sistema. 

Em sua grande maioria os pontos e áreas críticas de acúmulos de resíduos 

impactam o meio ambiente por meio do solo, do ar e da água. 

Desta forma, pode-se apresentar algumas ações que deverão ser tomadas na 

busca de mitigar os efeitos causados pela disposição inadequada dos resíduos gerados 

nestas áreas. 

Inicialmente vale salientar que a prática de dispor resíduos em locais não 

apropriados para o seu recebimento é passível de punição de acordo com o Código de 

Posturas de Campina Grande. Sendo assim, todos os pontos ou áreas críticas são 

considerados ilegais e inapropriados, devendo ser extintas, e os impactos 

socioambientais por elas causados deverão ser cobrados dos seus proprietários, como é 

previsto em Lei vigente. 

Para indicar as possíveis soluções a serem implementadas pelo poder público, 

foi necessário aplicar uma avaliação na amostragem de pontos e áreas identificadas no 

Mapa georeferenciado destas áreas (está em construção) de formas a: 

 Nas áreas de pequeno impacto ambiental, que apresentem volumes de resíduos 

dispostos inferiores a 1,0 m
3
 (equivalente a 04 carros de mão) proceder a 

imediata retirada dos resíduos e estabelecer ações de educação ambiental junto a 

estes moradores e implantar uma fiscalização integrada de forma a inibir estas 

disposições. 

 Nas áreas de médio impacto ambiental com volumes de resíduos dispostos entre 
1,0 e 2,0 m

3
, estabelece as mesmas ações descritas acima. 

 Nas áreas de grande impacto ambiental com volumes superiores a 2,0 m
3
, 

também proceder as mesmas ações descritas acima e planejar a instalação de 

campos de futebol, minicampos, futebol de areia, voleibol, áreas urbanizadas e 

outras atividades esportivas de forma a estas áreas terem usos coletivos e serem 

mais fácil o controle quanto a descarte de resíduos pelos próprios moradores. 

 

Quanto às áreas contaminadas a serem identificadas com frequência, o 

Município de Campina Grande deverá atender as ações a seguir listadas: 
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1) Realizar estudos de solo das áreas e pontos de acúmulo de resíduos 

identificados, 

2) Elaborar e implementar o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, 

incluindo o processo de descontaminação das áreas afetadas; 

3) Intensificar o processo de fiscalização para coibir a formação de novas áreas de 

acúmulo de resíduos; 

4) Urbanizar de forma a permitir o uso público as áreas de passeio e demais 

terrenos públicos, que comportem equipamentos sociais, a exemplo de praças, 

do programa jogo limpo e demais alternativas de lazer. 

 

21.1 Programa de Recuperação de área degradada por resíduos sólidos 

urbanos 
 

Este Programa apresenta as principais diretrizes para a recuperação ambiental do 

Lixão do Mutirão. 

Este Programa de recuperação ambiental do Lixão do Mutirão está embasado no 

que determina as políticas públicas federais para a gestão dos resíduos sólidos urbanos e 

conforme orientações do ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Cidades. 

O programa se efetivará com o desenvolvimento do Projeto Executivo de 

Recuperação (remediação) Ambiental do Lixão do Mutirão e seus estudos ambientais, 

que se encontram definidos no Programa 3, do item 7 deste volume. 

 

21.1.1 Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988, Cap. VI, Art.225 estabelece que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, atribuindo ao Poder Público, e também à 

coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 2003). 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos representa um grave 

passivo ambiental no Brasil e se encontra instalado  na maioria dos municípios 

brasileiros, configurando-se, inclusive, como um problema ambiental e de saúde 

pública, contrariando assim o art. 225  da nossa Constituição. 

Conforme foi identificado no diagnóstico, existiu em Campina Grande uma área 

de disposição inadequada de RSU, o lixão do Distrito Industrial, que mesmo tendo sido 

fechado (encerrado) há mais de quinze (15) anos, sua área deve passar por um processo 

de investigação ambiental a ser realizado pela Prefeitura de Campina Grande, uma vez 

que a área é privada para que se possa depois definir as ações específicas na área 

degradada. 

Atualmente, a maior parte dos municípios brasileiros dispõe de uma coleta 

regular dentro nas áreas urbanas, serviço esse que é de fácil controle da população, visto 

que sua não realização gera grande transtorno à cidade e a seus moradores.  

Campina Grande, se enquadra neste cenário, onde a coleta de RSD atende a 

cerca de 95% dos moradores, mas ainda existe uma área degradada por resíduos sólidos 
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inadequada, conhecida como Lixão do Mutirão, que foi fechada (encerrado) para 

disposição de RSU ainda em 05 de janeiro de 2012, mas que precisa ser recuperada para 

atendimento a PNRS. 

Neste sentido, o correto gerenciamento desses resíduos, incluindo uma cadeia de 

ações visando à redução da geração, à coleta seletiva, ao transporte seguro, ao 

reaproveitamento de materiais recicláveis ou com potencial energético, até a disposição 

final em sistemas projetados e operados sob critérios técnicos adequados, deve ser tema 

cada vez mais presente na tomada de decisão dos gestores públicos municipais. 

 

21.1.2 Histórico 

 

De acordo com Leite; Prasad; Lopes (2003), a área do “lixão” municipal foi 

ocupada desde 1996. A primeira ação impactante foi à erradicação da cobertura vegetal 

do terreno, provocando a degradação da paisagem natural e desvalorização econômica 

da área. (PEREIRA, 2009). 

Em 2009, cerca de 90 famílias residiam no “lixão” de Campina Grande, PB, com 

uma população de 365 habitantes. Deste total, cerca de 40 eram crianças. Os mesmos 

vivem de forma precária, pois não possuíam infraestrutura adequada para a obtenção de 

uma boa qualidade de vida. (PEREIRA, 2009). 

Até o ano de 2011, o município de Campina Grande-PB não dispunha de aterro 

sanitário, assim os resíduos sólidos eram dispostos a céu aberto no “Lixão do Mutirão”. 

Criado em 1996 e desativado em 05/01/2012, o “lixão” ocupava 35 hectares. Estava 

localizado cerca de 8 km do centro urbano e 6,5 km do aeroporto João Suassuna. Neste 

local, não existia nenhum controle do que era depositado, não havendo nenhuma 

preocupação no tocante à saúde pública, principalmente, para com as pessoas que se 

instalavam no seu interior em busca de alimentos e/ou materiais reaproveitáveis. Era 

possível identificar pessoas vivendo à margem da linha de pobreza, em total exclusão 

social, como era o caso dos catadores(as) de materiais recicláveis ali instalados, os quais 

conseguiam sobreviver através da revenda dos materiais que eram encontrados em meio 

aos resíduos. (ALVES et al, 2013) 

O Lixão do Mutirão, além de causar impactos adversos ao meio ambiente, era 

um perigo iminente à aviação campinense por atrair grande número de urubus que 

poderiam causar acidentes aéreos de grandes proporções. (ALVES et al, 2013) 

Logo, se traduz a dimensão do conflito socioambiental estabelecido e a 

necessidade e urgência de serem tomadas providências resolutivas, pois as medidas 

tomadas não eram completamente confiáveis, apontando para um risco frequente. 

(ALVES et al, 2013) 

Um grande desafio para a Infraero e para o MPF-PB era levar a PMCG a 

construir um aterro sanitário. A obra além de ser a solução do conflito era também a 

solução para mitigação dos problemas socioambientais causados pelo “lixão”, todavia, 

com a construção do ASP, outros conflitos e problemas socioambientais surgiram, 

caracterizando assim, uma simples permuta e transferência de problemas.  

(ALVES et al, 2013) 
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No mesmo ano de 2012, quando encerrado as atividades do lixão do mutirão, se 

instalou um aterro sanitário em Puxinanã, para recebimento dos resíduos gerados em 

Campina Grande e em Puxinanã. 

 

21.1.3 Contextualização 

  

Os resíduos sólidos urbanos dispostos em lixões trazem problemas de saúde 

pública, como a proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos), 

geração de gases que causam odores desagradáveis e intensificação do efeito estufa e, 

principalmente, poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume – 

líquido de coloração escura, malcheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido 

pela decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos. 

Assim, causam impactos ambientais, sociais e econômicos ao território afetado 

pela disposição irregular. 

Em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do solo e das águas, 

além de provocar poluição visual. Nos casos de lançamento de resíduos em encostas, é 

possível ainda ocorrer a instabilidade dos taludes pela sobrecarga e absorção temporária 

da água da chuva, provocando deslizamentos. 

Em termos sociais, os lixões a céu aberto interferem na estrutura local, pois a 

área torna-se atraente para as populações de baixa renda do entorno, que buscam, na 

separação e comercialização de materiais recicláveis, uma alternativa de trabalho, 

apesar das condições insalubres e sub-humanas da atividade. 

Ainda pode-se observar o total descontrole quanto aos tipos de resíduos 

recebidos nestes locais, verificando-se, até mesmo, a disposição de dejetos originados 

dos serviços de saúde, principalmente dos hospitais como também das indústrias. 

Comumente ainda se associam aos lixões fatos altamente indesejáveis, como a 

presença de animais, e problemas sociais e econômicos com a existência de 

catadores(as), os quais retiram do lixo o seu sustento e, muitas vezes, residem no 

próprio local. 

Embora o chorume e os gases sejam os maiores problemas causados pela 

decomposição dos RSU, outros problemas associados com sua disposição podem ser 

assim compreendidos: 

 produção de fumaça e odores desagradáveis; 

 agressão estética à paisagem natural; 

 riscos de incêndio e intensificação do efeito estufa; 

 aparecimento de catadores(as) precariamente organizados, inclusive crianças; 

 desvalorização imobiliária das vizinhanças 
 

21.1.4 Formas de Recuperação Ambiental de lixões 

 

A desativação de áreas ocupadas por lixões é feita, muitas vezes, sem critérios 

técnicos, realizando-se apenas o encerramento da disposição de resíduos no local, 

fechamento e abandono da área.  
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Nesse caso, a atuação dos catadores(as) e o trabalho infantil cessam, mas a 

geração de gases, chorume e odores continuam, enquanto houver atividade biológica no 

interior do maciço de resíduos, podendo causar poluição do ar e das águas, problemas 

de instabilidade no terreno e degradação do solo.  

Além disso, são cada vez mais frequentes os casos em que é constatada a 

contaminação por substâncias químicas do solo e das águas superficiais e subterrâneas 

nas áreas utilizadas como depósito de lixo. Esse fato decorre, principalmente, do 

aumento do percentual de materiais como pilhas, baterias de aparelhos celulares e 

elementos eletro-eletrônicos nos resíduos domiciliares, em razão do avanço tecnológico 

veloz de nossa época. Outro aspecto que contribui para isso é a falta de controle dos 

tipos de resíduos encaminhados para os lixões, como, por exemplo, resíduos industriais 

ou de outras atividades urbanas, tais como oficinas mecânicas e postos de combustíveis.  

Esses tipos de resíduos podem ser classificados como Perigosos – Classe I, 

conforme a NBR 10004/2004 da ABNT. Além de outras características, podem conter 

substâncias químicas que migram para o solo e para as águas subterrâneas e superficiais, 

com potencial de causar danos à saúde e ao bem estar da população, à fauna e flora e, 

até mesmo, à ordem e segurança públicas. 

Em função da grande possibilidade de ocorrência de problemas ambientais, o 

simples abandono e fechamento das áreas utilizadas para disposição final de resíduos 

sólidos urbanos devem ser descartados, devendo os municípios buscarem técnicas que 

minimizem os impactos ambientais. 

Para tanto, atualmente no Brasil, existem três técnicas de desativação e 

recuperação ambiental de lixões a saber: 

A. Remoção dos Resíduos 

B. Recuperação parcial  

C. Recuperação total do mesmo.  

Para definição da melhor técnica empregada se faz necessário a realização de 

alguns ensaios físico-químicos e microbiológicos, a identificação dos principais 

impactos ambientais para definição das medidas mitigadoras a estes impactos, de 

ensaios geotécnicos, etc e de conhecimentos específicos na área para definição de uma 

boa concepção técnica para o projeto executivo. 

 

21.1.5 Principais critérios a serem observados no encerramento de lixões – 

medidas saneadoras  

 

Em qualquer alternativa técnica adotada para encerramento de um lixão, o tempo 

e os recursos técnicos e econômicos necessários são proporcionais ao grau de 

comprometimento da área e à capacidade da Prefeitura Municipal em promover a 

correta destinação dos resíduos sólidos urbanos. 

Importante destacar, que em todos os casos, as medidas de engenharia e de 

controle ambiental devem, necessariamente, fazer parte de um documento elaborado por 

profissional habilitado, denominado de Plano de Reabilitação de Área Degradada por 

Lixão que se integra ao Projeto Executivo.  

Este plano deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações e medidas 

saneadoras: 
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1) caracterização e identificação do empreendimento e dos responsáveis pelo 

projeto; 

2) levantamento topográfico/cadastral com indicação de cursos d‟água, poços ou 

cisternas e edificações existentes no entorno de até 500m; 

3) caracterização geológica/geotécnica da área; 

4) diagnóstico ambiental simplificado, com a descrição dos aspectos físicos e 

socioeconômicos da área de entorno do depósito de lixo; 

5) caracterização das águas subterrâneas em pelo menos 3 pontos, um a montante e 

dois a jusante do depósito de lixo; 

6) memorial descritivo das propostas para os processos de recuperação, contendo 

orientações para execução dos serviços de reconformação geométrica, selagem 

do lixão, drenagem das águas pluviais, drenagem dos gases, drenagem e 

tratamento dos lixiviados, cobertura vegetal e isolamento da área; 

7) definição das alternativas de uso futuro da área; 

8) definição de um programa de monitoramento da estabilidade do maciço; do 

estado de manutenção dos sistemas de drenagem (pluvial, gases e lixiviados), 

qualidade das águas superficiais e subterrânea, crescimento e controle da 

cobertura vegetal, sistemas de sinalização e isolamento da área; 

9) custos estimados e cronograma de execução; 

10) monitoramento e controle ambiental. 

 

21.1.6  Reabilitação da área degradada por RSU 

 

A proposta para o uso futuro das áreas reabilitadas deve considerar que  nos 

locais onde os resíduos permaneçam aterrados, continuará ocorrendo processos de 

decomposição mesmo após o encerramento das atividades, por períodos relativamente 

longos, que podem ser superiores a 10 anos.  

Assim, após a reabilitação das áreas, os sistemas de drenagem superficial de 

águas pluviais, de tratamento dos gases, de coleta e tratamento dos lixiviados e de 

monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea devem ser mantidos por um 

período que será definido pelo órgão ambiental em função das características locais.  

A escolha do uso futuro da área deverá ser definida com base nos estudos 

realizados e na aptidão da área, levando-se em consideração a proteção à saúde humana 

e ao meio ambiente. O uso futuro da área deverá ser aprovado pelo órgão ambiental 

competente.  

Recomenda-se a implantação de áreas verdes, com equipamentos comunitários 

como praças esportivas, campos de futebol, nos casos de locais próximos a áreas 

urbanizadas. A implantação de parques e espaços mais abertos poderá beneficiar a um 

maior número de pessoas, e uma área verde, com trabalho paisagístico de implantação 

de gramados, arbustos e árvores.  

Em função dos possíveis problemas relacionados à baixa capacidade de suporte 

do terreno e à possibilidade de infiltração de gases com alto poder combustível e 

explosivo (metano), a implantação de edificações sobre os depósitos de lixo desativados 

é desaconselhável, a menos que estudos geotécnicos e resultados de monitoramento de 

gases demonstrem que a ocupação é possível, devendo haver projetos especializados 
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para contemplar a necessidade de segurança, estrutural e ambiental, do novo 

empreendimento. 

Porém, pode ser viável a implantação de pequenas construções como prédios 

administrativos e sanitários públicos, que devem ser projetados com boa ventilação, de 

modo a evitar o acúmulo de biogás na base ou em seu interior, e devem possuir 

fundações adequadas para resistir a possíveis recalques. 

As áreas encerradas podem também ser utilizadas para pastagens ou plantações 

(lenhosas, viveiros de mudas etc.), observando-se, em ambos os casos, a recomendação 

de que a camada utilizada para o plantio (acima da camada selante argilosa) seja 

suficiente para garantir que as raízes não entrem em contato com os resíduos dispostos, 

sugerindo-se que as raízes cheguem, no máximo, até a camada de argila da cobertura 

final. 

Em qualquer caso, a reabilitação da área deve proporcionar uma integração à 

paisagem do entorno e às necessidades da comunidade local, sendo recomendável a 

participação de seus representantes na definição do uso futuro da área. 
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PERIODICIDADE DA SUA REVISÃO, OBSERVADO 

PRIORITARIAMENTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

PLURIANUAL MUNICIPAL 

 
ESTE ITEM ATENDE AO ARTIGO 19 – INCISO XIX DA LEI N°. 12.305/2010 
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22 Periodicidade da revisão do PMGIRS – CG 
 

Este item atende ao inciso XIX da Lei n°12.305/2010. 

O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Campina Grande terá 

para as suas propostas de implementação o prazo máximo de 20 (vinte) anos e revisão a cada 

04 (quatro) anos, cujas propostas encontram-se distribuídas em curto, médio e longo prazo.  

A importância da revisão no período acima mencionado deve-se ao fato de estar em 

consonância com a política de gestão municipal do momento. 

Neste caso, o Plano ora proposto deverá ter sua primeira revisão para o início do ano 

de (2017). 
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23 Cronograma físico de implantação do Plano 
 

A Figura 17 apresenta o cronograma físico de implantação do PMGIRS –CG 

destacando os prazos para o cumprimento das metas estabelecidas para cada programa. 

 



 
 

 

 
Figura 17 - Cronograma físico do PMGIRS - CG
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ANEXOS 

(Notícias e divulgação do PMGIRS-CG) 
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Anexos 
 

 
Figura 18 – Divulgação do PMGIRS-CG 

PMCG inicia elaboração do Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos 
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Figura 19 – Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 20 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 21 – Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 22 - Divulgação do PMGIRS-CG 

 

Pesquisa sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos para o Município de Campina Grande - 
PB 
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Figura 23 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 24 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 25 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 26 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 27 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 28 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 29 – Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 30 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 31 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 32 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 33 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 34 - Divulgação do PMGIRS-CG 
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Figura 35 - Divulgação do PMGIRS-CG 


